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ÚVOD 

Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace:„Územní plán m ěsta 
Olomouce – koncept “(dále ÚP Olomouc) na životní prostředí je zpracováno podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, § 
10i) a ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v rozsahu podle přílohy k tomuto zákonu „Rámcový 
obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a 
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní 
prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)“ 

Posouzení je zpracováno na základě závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, obsaženého ve Stanovisku k návrhu zadání „územního 
plánu m ěsta Olomouce“, č.j. KUOK 112903/2008 ze dne 6.1.2009 : 

Nedílnou součástí územního plánu města Olomouce bude Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, Včetně zpracování možných variant řešení. Výše uvedené 
vyhodnocení musí postihnout vlivy navrhovaných změn územního lánu na složky 
životního prostředí a na veřejné zdraví. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí se mimo výše uvedeného zaměří na: 

- Posouzení dopadů investičního záměru na krajinný ráz, na významné krajinné 

prvky, ovlivnění hydrologických poměrů. 

- Návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

- Variantní řešení záměrů, určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na 

životní prostředí, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných 

kompenzačních opatření, která by mohla tyto negativní vlivy zmírnit nebo úplně 

eliminovat. 

- Bude vypracována kapitola „Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 

dotčeného orgánu ke koncepci“ s uvedením výroků k jednotlivým variantám, zda lze 

z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním 

plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění 

anebo nesouhlasit. 

Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je systematický proces 
hodnocení důsledků navrhovaných politik, plánů a programů na životní prostředí. 
Účelem SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatelstva staly součástí navrhovaného územního plánu a součástí přípravy a 
tvorby jeho koncepce.  
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Předkládaná dokumentace představuje hodnocení SEA, jehož zpracování 
probíhalo metodou interaktivního posouzení “ex-ante“, tedy vytvářeného souběžně 
s konceptem posuzovaného územního plánu.  

Předmětem posouzení je koncept územního plánu Olomouce, který je dále v 
textu označován jako "posuzovaná koncepce".  

Územní plán řeší území statutárního města Olomouce, které se sestává z těchto 
katastrálních území: Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u 
Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí u 
Olomouce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u 
Olomouce, Olomouc – město, Pavlovičky, Povel, Radíkov u Olomouce, Řepčín, 
Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce, Týneček. 

Toto území je dále v textu označováno jako "zájmové území". 

Při popisu a hodnocení funkčních ploch územního plánu zastupuje termínem 
"plocha" chápána "plocha s rozdílným způsobem využití" ve smyslu vyhlášky 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území. Termín "lokalita" je 
využíván při určení polohy plochy případně souboru ploch, které jsou v konceptu 
územního plánu označeny stejným číslem (viz „karty lokalit ÚP Olomouc“). 
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍL ŮM 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

Úvodní kapitola zhodnocuje koncept územního plánu Olomouce vzhledem k 
cílům ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva obsažených v národních, 
krajských a komunálních koncepčních dokumentech. Kapitola obsahuje výčet 
vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Tyto dokumenty jsou následně stručně popsány včetně popisu jejich 
vztahu k posuzovanému územnímu plánu. Z dílčích cílů těchto dokumentů jsou 
zpracovatelem SEA sestaveny tzv. referenční cíle ochrany životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva (dále jen referenční cíle). Jedná se o cíle, které jsou ovlivnitelné 
předpokládaným uplatněním posuzovaného územního plánu, v rámci jeho 
prostorového a věcného řešení. Referenční cíle jsou definovány na základě 
vybraných cílů obsažených v relevantních strategických dokumentech a formulovány 
způsobem, který umožňuje zhodnotit jejich vztah k posuzovanému územnímu plánu 
(kap. 2) a zhodnotit způsob, jakým je daný referenční cíl v řešení územního plánu 
zohledněn (kap. 8). 

Výběr referenčních cílů respektuje skutečnost, že cíle obsažené v koncepčních 
různých dokumentech obdobné koncepční úrovně (krajské, národní…) obvykle 
vzájemně interferují. (např. požadavek na ochranu biodiverzity, ač je formulován 
různým způsobem, figuruje v cílech hned několika strategických dokumentací). 
V neposlední řadě jsou při výběru referenčních cílů respektovány charakteristiky 
území, především z pohledu předpokladu území pro naplňování cílů. Z tohoto 
pohledu je významnou skutečností, že jsou cíle dokumentací vyšších koncepčních 
úrovní přebírány do úrovní nižších, přičemž jsou věcně zpřesňovány a účelně 
modifikovány právě specifikům konkrétních území.  

 

1.1. Výčet vybraných koncep čních dokument ů se vztahem k životnímu 
prost ředí a zdraví obyvatel 

Výčet vybraných koncepčních dokumentů (strategických dokumentací) je 
rozdělen do tří kapitol podle jejich koncepční úrovně: 

o Národní:  koncepční dokumenty České republiky 

o Krajské:  koncepční dokumenty Olomouckého kraje 

o Komunální:  koncepční dokumenty města Olomouce 
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Národní koncep ční dokumenty 

o Akční plán České republiky pro zdraví a životní prostředí (NEHAP); 

o Dlouhodobý program zdraví pro všechny (Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století);  

o Dopravní politika ČR 2005-2013; 

o Integrovaný národní program snižování emisí ČR (+ Národní program zlepšování 
kvality ovzduší);  

o Koncepce ochrany před povodněmi (duben 2000); 

o Národní lesnický program;  

o Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 
zdroj energie;  

o Národní program reforem;  

o Národní program snižování emisí ČR;  

o Národní rozvojový plán ČR 2007-2013;  

o Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013;  

o Národní strategický referenční rámec 2007-2013; 

o Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti; 

o Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR;  

o Plán odpadového hospodářství České republiky; 

o Plán odpadového hospodářství ČR; 

o Politika územního rozvoje ČR; 

o Program rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010;  

o Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013;  

o Státní energetická koncepce;  

o Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010; 

o Státní surovinová politika; 

o Strategie hospodářského růstu ČR 2005-2013;  

o Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007-2013; 

o Strategie udržitelného rozvoje České republiky; 
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 Krajské koncep ční dokumenty 

o Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého 
kraje (červenec 2009)  

o Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

o Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (2006) 

o Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (2008) 

Komunální koncep ční dokumenty 

o Akční hlukový plán Olomouckého kraje (2008) 

o Energetické využití odpadů v podmínkách statutárního města Olomouc – studie. 
(2009) 

o Koncepce prostorové regulace / výškového zónování (2009) 

o Olomouc - územní energetická koncepce (2002) 

o Povodňový plán města Olomouce (2010) 

o Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (2007) 

o Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce SmOl (2007) 

1.2. Popis vybraných strategických dokumentací a p řehled jejich cíl ů 

U vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví 
obyvatelstva je stručně popsán jejich obsah a uveden výčet vybraných cílů.  

Státní politika životního prost ředí 2004 – 2010 

Jeden ze základních strategických dokumentů, který zastřešuje všechny ostatní 
koncepční materiály v oblasti životního prostředí (např. politiky týkající se 
jednotlivých složek životního prostředí) a vymezuje základní rámec pro dlouhodobé a 
střednědobé směřování rozvoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje 
České republiky.  

Cíle dokumentu jsou směřovány do konkrétních sektorů (prioritních oblastí) 
společenského a ekonomického života, pro které podrobně specifikuje své úkoly. 
Týká se to devíti sektorů: Energetika, Těžba nerostů, Průmysl, Obchod, Doprava, 
Zemědělství a lesnictví, Ochrana a užívání vod, Životní prostředí a zdraví a 
Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch. 

Přehled vybraných cílů Státní politiky životního prostředí 

o uplatňovat všeobecnou strategii šetrné dopravy a její minimalizace; 
o zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního; 
o chránit podzemní vody, zvýšit retenci území a zajišťovat obnovitelnost vodních 

zdrojů; 
o pokračovat v programu revitalizace vodních toků, obnovování břehových porostů 
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a přírodních meandrů a vytváření ochranného břehového pásu vodních toků a 
nádrží; 

o rozšiřovat pěší zóny a podporovat ekologicky šetrné dopravní systémy 
(cyklistické stezky); 

o zkvalitňovat územní systém ekologické stability. 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky tvoří rámec pro zpracování 
materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). Je 
východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro 
meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie definuje 
hlavní (strategické) cíle, dále dílčí cíle a nástroje. Jsou formulovány tak, aby co 
nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, 
environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší 
dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro 
kvalitní život generací budoucích. 

Přehled vybraných cílů Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního 
prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou 
ekonomiku); 

o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a 
dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb; 

o Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a 
fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v 
nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR 
tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a zachovat a nesnižovat 
biologickou rozmanitost; 

o Systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot (snižující exploataci 
krajiny, spotřebu importovaných surovin); 

o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 
prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; 

o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského 
půdního fondu); 

o Udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a aglomerací. Zajistit 
kulturní diverzitu a diverzitu životního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit, 
dosažitelnost služeb dle jejich rozdílných životních potřeb a priorit; 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 
o Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 
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o Umožňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech 
týkajících se udržitelného rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k 
udržitelnému rozvoji. 

Politika územního rozvoje České republiky 

Politika územního rozvoje ČR  je celostátní nástroj územního plánování, který 
slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro 
koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých 
argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. 
Určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 
mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a 
základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky 
na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále 
stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a 
koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory 
a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v 
jejich využití (MŽP 2008). 

Obce v severní a severovýchodní části ORP Olomouc (tedy včetně katastrů 
města Olomouce) spadají do rozvojové oblasti OB8 (Rozvojová oblast Olomouc): 
Důvody vymezení OB8:: 
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Olomouce. Rozvojová 
oblast se územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, 
z nichž převážná část má republikový význam. Podporujícím faktorem rozvoje je 
průtah III. tranzitního železničního koridoru a stávající rychlostní spojení s Brnem 
(R46, D1) a Ostravou (R35, D47), jakož i perspektivní rychlostní silniční propojení s 
Prahou (R35, D11). 

Politika územního rozvoje mimo zájmové oblasti stanovuje republikové priority 
(cíle) územního plánování stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. 

Přehled vybraných cílů Politiky územního rozvoje České republiky 

o Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

o Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. 
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o Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit 
ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové 
využívání opuštěných areál a ploch; 

o Vyvážený všestranný rozvoj s ohledem na zachování kulturních, přírodních a 
užitných hodnot; 

o V územním plánování upřednostňovat komplexní řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území; 

o Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; 
o Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací 

území); 
o Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch; 
o Zachování veřejné zeleně včetně minimalizace její fragmentace; 
o Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření; 

o Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny; 

o V rozvojových oblastech vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné 
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy). 

Akční plán zdraví a životní prost ředí ČR  

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR) je národní aplikací 
Evropského akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států 
Evropy. Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního 
prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů 
životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP ČR navazují místní 
Akční plány zdraví a životního prostředí (LEHAP).  

Přehled vybraných cílů akčního plánu pro zdraví a životní prostředí 

o ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů; 
o ochrana ozónové vrstvy Země; 
o ochrana biologické a krajinné rozmanitosti; 
o postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči 

vodní erozi; 
o zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní 

infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, 
horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti); 
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o zvyšovat kvalitu ovzduší snižováním emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových 
plynů; 

o chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení 
jejích funkcí; 

o zastavit nárůst hluku, zejména dopravního; 
o snižovat expozici hluku prostředky územního plánování. 

Aktualizace programu ke  zlepšení kvality ovzduší n a úrovní zóny 
Olomouckého kraje 

Aktualizovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje vychází z 
údajů o emisích kraje – stavu v r. 2007. Jedná se o údaje z měřících stanic, 
definování rozložení znečištěných oblastí a míry expozice, specifikaci 
nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší v území a vliv dálkového přenosu 
znečištění.  

Mimo kategorie hlavních znečišťujících látek je program zaměřen i na 
problematiku těžkých kovů a perzistentních organických látek 

Program obsahuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší, včetně odhadu nákladů 

 Přehled cílů (priorit) aktualizovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Olomouckého kraje 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce 
PM10 
Zdůvodnění:  
Na území zóny Olomouckého kraje jsou trvale překračovány imisní limity pro 
PM10. (stanovené pro ochranu lidského zdraví) – obzvlášť 24-hodinový limit. 
Celkový objem imisí těchto látek v ovzduší pozvolna narůstá. 
Povolený počet nadlimitních měření 24-hodinového průměru PM10 je stanoven 
na 35 ročně. V roce  2007 byl m.j. limit překročen v Olomouci na stanici s 
označením 1622-MOLVK - Velkomoravská 37x 
 
Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Zdůvodnění:  
V roce 2007 emise oxidů dusíku nedosáhly doporučené hodnoty krajského 
stropu, lišily se však jen o 0,04 kt. Vzhledem k tomu, že v roce 2006 byly tyto 
hodnoty nad krajským limitem a také z důvodu, že NOx jsou prekurzory ozonu, 
byly zařazeny mezi prioritní látky. 
 
Priorita 3: Snížení emisí těkavých látek 
Zdůvodnění:  
Hodnoty emisí VOC mají klesající tendenci a nepřekračují doporučenou hodnotu 
krajského emisního stropu, jsou však významným prekurzorem tvorby přízemního 
ozónu, jehož cílový imisní limit je překračován na téměř celém území 
Olomouckého kraje. 
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Přehled opatření aktualizovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Olomouckého kraje 

Program specifikuje tří hlavní opatření ke snížení imisní zátěže: 
1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných 

zdrojů 
1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 
1.3: Přesun zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti 

Na základě rozboru stávající situace znečištění ovzduší jsou pro tato tři hlavní 
opatření v programu definována dílčí opatření včetně odhadu nákladů na jejich 
realizaci: 
1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných 
zdrojů 
1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 
1.3: Přesun zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti 
2.1.1: Zlepšení tepelných izolací veřejných budov 
2.1.2: Zlepšení regulace vytápění veřejných budov 
2.1.3: Užívání úsporných svítidel ve veřejných budovách 
2.1.4: Podpora obnovitelných zdrojů energie 
3.1 Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 
3.2 Omezení studených startů motorových vozidel 
3.3 Omezení emisí VOC z komunální energetiky 

Tato dílčí opatření jsou dále podrobně rozpracována do jednotlivých aktivit a 
navrhovaných akcí (projektů). 
 
Energetické využití odpad ů v podmínkách statutárního m ěsta Olomouc 

Studie hodnotí současný aktuální stav plnění Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Olomouc (POH). Na základě tohoto hodnocení a údajů 
z podobných dokumentů zpracovávaných pro různé oblasti ČR studie konstatuje, že 
bez nastartování energetického využívání komunálního odpadu není možno po roce 
2010 plnit povinnosti dané závaznou částí POH. 

Studie definuje postupné kroky nutné pro přechod od skládkování k energetickému 
zhodnocení daných odpadů. 

V první fázi je navrženo řešení, které primárně umožní plnění Plánu odpadového 
hospodářství města a zajistí kontinuitu nakládání s komunálními odpady. Řešením je 
odvoz části komunálních odpadů do  spalovny SAKO Brno. 

Pro další fázi nakládání se směsným komunálním studie navrhuje umístění 
zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů přímo ve městě Olomouc 
nebo alespoň v širší oblasti Olomouckého kraje.    

Závěrem studie konstatuje, že realizace takto zamýšleného projektu je dlouhodobá 
záležitost s tím, že některé přípravné  kroky jako je např. výběr vhodného místa 
realizace je nutno připravovat s dostatečným časovým předstihem. Pro případnou 
možnost budování energetického zdroje schopného využívat komunální odpady je 
tedy nutno rezervovat v územním plánu  vhodný pozemek.  
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 Koncepce ochrany p řírody a krajiny pro území Olomouckého kraje   

Cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření 
ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného 
rozvoje. Tyto cíle vychází především ze státního programu ochrany přírody a krajiny i 
z vlastních analýz a doplňují cíle ochrany přírody a krajiny obsažené v krajských 
strategických dokumentech. 

Stanovení cílů koncepce bylo provedeno na základě stanovení priorit v rámci 
jednotlivých sledovaných oblastí.  

Cíle byly vytyčeny ve třech časových horizontech: 
- dlouhodobé 10 let (do 2014), 
- střednědobé 5 let (do 2009), 
- Krátkodobé 2 roky (do 2006). 

Plnění cílů zajišťují jednotlivé orgány státní správy ochrany přírody v rozsahu, 
který jim ze zákona přísluší. 

 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Rozvojová oblast národního významu vymezená v Politice územního rozvoje jako 
rozvojová oblast Olomouc (OB8) je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje (ZÚR OK) upřesněna pod označením RO 1 (Olomouc). Pro tuto oblast jsou 
stanoveny tyto úkoly pro územní plánování obcí: 

• řešit územní souvislosti obchvatu rychlostní silnice R35 kolem Olomouce 

• řešit územní souvislosti silnice I/46 Olomouc – Šternberk 

• optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových 
zón 

• minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní 
rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit 

• respektovat plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 
Rozvojové oblasti jsou chápány jako „území s preferovanou koncentrací 

antropogenních aktivit vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje 
území“, kde je však současně nutné minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. Rozvojová oblast RO 1 (Olomouc) tvoří spolu s navazující RO 6 (Přerov) 
hlavní pól rozvoje kraje vymezený k lokalizaci strategických rozvojových zón kraje, a 
to v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu a při respektování 
urbanistických principů a zásad využívání území. Z hlediska zatížení území je nutné 
považovat za limitní rozsah nových ploch pro podnikání (souhrn všech rozvojových 
ploch včetně stávajících), který je pro RO 1 (Olomouc) stanoven v rozsahu 300 ha. 
Vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu je podmíněno 
územní studií ZÚR.  

Rozvojové osy mezinárodního významu vymezené v Politice územního rozvoje 
upřesňují ZÚR OK jako OS 5: hranice ČR (Katovice) – Ostrava – Břeclav – hranice 
ČR a OS 9: Hradec Králové/Pardubice – Olomouc. Dále vymezují rozvojovou osu 
nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk – Krnov – Polsko (Opole), pro 
kterou vyplývají pro územní plánování obcí tyto úkoly: 
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• řešit územní souvislosti východní tangenty I/46 Olomouc – Šternberk 

• řešit územní souvislosti přeložky II/448 Olomouc (severní spoj) 

• akceptovat územní rezervu pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe 
V rozvojových osách je ZÚR OK uloženo „vytvářet podmínky pro optimální 

dopravní a jiné propojení rozvojových oblastí, přitom respektovat územní systémy 
ekologické stability, prostupnost krajiny a její rekreační využití. 

U navrhovaných dopravních koridorů se požaduje řešit ochranu urbanizovaných 
území před nepříznivými účinky dopravy, zejména hluku. Je nutné řešit vedení 
významných dopravních tahů mimo obytná území, navrhovat vhodné funkční využití 
navazujících ploch a řešit jejich ochranu před nepříznivými vlivy (protihlukové stěny, 
valy, pásy izolační zeleně).  

Směrové úpravy trasy stavby dopravní a technické infrastruktury v rámci koridoru 
jsou přípustné při splnění těchto podmínek: 

• nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů 
(ochrana přírody, nerostného bohatství, hygieny prostředí, ochrana 
kulturních a přírodních hodnot) 

• nebudou negativně ovlivněny sousední obce 

• nedojde ke zhoršení možnosti napojení území na liniovou stavbu 

• nedojde k zásadnímu zhoršení ekonomických a normových parametrů 
ZÚR OK vymezují následující plochy a koridory, v nichž je uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování: 

• studie lokalizace větrných elektráren (E2) - cílem je vymezení území 
vhodných pro lokalizaci větrných elektráren s ohledem na ochranu krajiny 
a sídel, a to na celém území Olomouckého kraje, předpokládaný termín 
pořízení 2008 

• studie hlukově nadlimitních lokalit území Olomouckého kraje – cílem je 
vymezení lokalit, ve kterých již nebude povoleno umísťovat další 
významné zdroje hluku, předpokládaný termín pořízení 2010-2011  

• studie rozvoje rekreace a cestovního ruchu Olomoucko – východ (RC4) a 
Olomoucko – jih (RC5) - cílem je prověřit přípustný rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu s ohledem na únosnost území, předpokládaný termín 
pořízení 2009-2010 

• studie kulturní krajiny oblasti Svatý Kopeček (KH8) - cílem je upřesnit 
vymezení kulturních a přírodních hodnot k ochraně a zásad pro změny 
využití území z hlediska ochrany krajinného rázu, předpokládaný termín 
pořízení 2009-2010 

• studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových 
oblastech na území kraje (RO1) - cílem je prověřit reálné možnosti území 
s ohledem na ochranu životního prostředí, zatížení území limity, dopravní 
a energetickou dostupnost, a to při respektování urbanistických principů 
využívání území 
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1.3. Vybrané referen ční cíle ochrany životního prost ředí 

Tab. 1: Vybrané referenční cíle ochrany životního prostředí 

Složky ŽP  Referenční cíle ochrany životního prost ředí 

1. Ovzduší a klima 

o 1.1 Snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících 

látek do ovzduší (především z dopravy) 

o 1.2 Podpora environmentálně šetrné formy dopravy 

2. Voda 

 

o 2.1 Zvýšení retence a prodloužení odtoku vody z povodí 

o 2.2 Omezení aktivit v záplavovém území 

o 2.3 Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvarů 

3. Půda a horninové 

prostředí 

o 3.1 Omezovat nové zábory ZPF a PUPFL 

o 3.2 Odstraňovat staré ekologické zátěže 

o 3.3 Podpora čerpání energie z obnovitelných zdrojů 

4. Biodiverzita 

o 4.1 Posilování ekologické stability krajiny, udržení a rozvoj 

biodiverzity  

o 4.2 Omezovat fragmentaci krajiny 

5. Krajinný ráz, 

kulturní dědictví 

o 5.1 Ochrana specifických krajinných prvků a krajinné 

struktury utvářející místně typický krajinný ráz 

6. Sídla, urbanizace 

o 6.1 Snížit dopravní zátěž v sídlech  

o 6.2 Sanace a revitalizace objektů a ploch brownfields 

o 6.3 Podporovat environmentálně šetrné formy rekreace 

7. Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

o 7.1 Zlepšit kvalitu života obyvatel sídel vytvářením 

kvalitního urbánního prostředí a jeho napojení na přírodní 

zázemí města  
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2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL 
UPLATNĚN ÚZEMNÍ PLÁN 

Předmětem kapitoly je výčet údajů o jednotlivých složkách životního prostředí, 
který je dále doplněno o popis jejich předpokládaného vývoje v případě neuplatnění 
posuzované koncepce. 

2.1. Geomorfologie  

Z pohledu geomorfologického členění patří většina území města do 
geomorfologického celku Hornomoravský úval. Východní část území (přibližně od 
linie Bukovany – Droždín – Samotišky) přísluší do geomorfologického celku Nízký 
Jeseník. 

Území Hornomoravského úvalu se vyznačuje plochým, rovinatým až mírně 
zvlněným reliéfem, vázaným na geologické podloží nezpevněných neogenních a 
kvartérních sedimentů. 

Od Droždína přes Svatý Kopeček dále k severu se táhne výrazný okrajový svah 
Nízkého Jeseníku, za kterým dále k východu se na podloží zpevněných 
permokarbonských sedimentů prostírá vyvýšená a poměrná členitá krajina dílčí části 
Nízkého Jeseníku, zvané Radíkovská vrchovina, s hlubokým údolím Bystřice, jehož 
pravobřežní svahy zasahují i na území města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Geomorfologie krajiny 
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Olomouc tvoří jádro Hornomoravského úvalu sevřeného na západě Drahanskou 
vysočinou a na východě Nízkým Jeseníkem, jejíž nejzazší výběžek je korunován 
stavbou poutního chrámu na Svatém Kopečku. Samotné město je ze západu 
ohraničeno pásmem vyvýšenin, na jehož nejvýznamnějších vrcholech byly 
v minulosti umístěny fortové pevnosti, které dodnes tvoří významný prostorový 
fenomén města. Samotné historické jádro Olomouce leží na vyvýšenině nad 
rozvětveným korytem řeky Moravy a jejího levostranného přítoku Bystřice. 

Město Olomouc, které bývalo hlavním městem Moravy a dnes je krajským 
městem Olomouckého kraje, tvoří významné sídlo v rámci České republiky. Leží na 
křižovatce významných evropských koridorů severojižního (Balt – Vídeň – Jadran) a 
západovýchodního směru (Německo – Praha – Polsko). 

Těžba nerostných surovin 

Ložiska nerostných surovin jsou v oblasti okolí Olomouce reprezentována ložisky 
průmyslových hornin. Jde zejména o ložiska cihlářských surovin, štěrkopísků             
a stavebních písků. Ložiska štěrkopísků vznikala v období kvartéru podél toku řeky 
Moravy. Jihozápadně od města Olomouce jsou rozšířena ložiska průmyslových 
hornin – vápenců a dolomitů.  

Na jihozápadním okraji zájmovém území nepatrně zasahují do k.ú. Hněvotín 
chráněná ložisková území (CHLÚ),  stanovená  ve smyslu §§ 16-19 zákona 
č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/1992 Sb. 
o chráněných ložiskových územích. V obou případech se jedná o ložiska 
dolomitických vápenců (CHLÚ i.č.19090000 Bystročice a CHLÚ i.č. 19100000 
Hněvotín I):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – mapa CHLÚ 
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V zájmovém území je stanoven dobývací prostor (DP) ve smyslu §§ 24-28 
zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky č. 
172/1992 Sb. o dobývacích prostorech v platném znění. 

Jedná se o DP ev.č. ČBÚ 7-0717 „Olomouc – Nová ulice“, o výměře 13,1241 ha, 
stanovený pro dobývání chráněného ložiska (CHLÚ) cihlářské suroviny (CHLÚ i.č. 
13210000 Olomouc – Nová ulice). Pořizovatel ÚP Olomouc nepředpokládá v 
návrhovém období další rozšiřování stávajícího DP. 

2.2. Půdní prost ředí 

Z hlediska agroekologických a produkčních předpokladů území, spadá správní 
území města Olomouce do zemědělské výrobní oblasti řepařské – podoblast 1. 
V této oblasti se vyskytují nejproduktivnější řepařské půdy – černozemního a 
hnědozemního charakteru na spraši a sprašových pokryvech v rovinném terénu, 
s nejvyšším stupněm zornění (nad 90 %). Reálný funkční potenciál zemědělských 
půd je vysoký, město Olomouc, resp. celý okres Olomouc spadá do 7 okresů, které 
jsou hodnocené jako oblasti s výskytem půd s nejvyšším funkčním potenciálem na 
území celé ČR. 

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je 
z hlediska územního plánování určující pro jejich následné efektivní využívání. 

Převážná část půd v řešeném území je v daném klimatickém regionu vysoce 
produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídě 
ochrany. 

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde 
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

III. třída:  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, 
které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu. 
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Tab. 1 - Zastoupení BPEJ, resp. tříd ochrany ZPF na pozemcích mimo zastavěné 
území města Olomouce 

I. třída II.třída III.třída IV.třída V.třída 

2.041 ha  tj.36 %     

 1.989 ha tj. 35 %    

  740 ha tj. 13 %   

      588 ha tj. 10 %  

    316 ha tj.5 % 

2.3. Hydrosféra 

Vodní toky 

Hlavním vodními tokem území je řeka Morava. V územním obvodu města 
Olomouce je vedle hlavního koryta řeky Moravy lokalizováno rameno Střední Morava 
(Mlýnský potok), oddělující se z hlavního koryta pravostranně na Vodohospodářském 
uzlu Hynkov. Toto rameno na území města do hlavního koryta zpětně zaúsťuje pod 
levostranným přítokem Moravy, kterým je řeka Bystřice. 

Řeka Morava protéká řešeným územím od severu k jihu a ovlivňuje svými rozlivy 
zejména zástavbu v městských částí Chomoutov, Černovír, Klášterní Hradisko, 
Pavlovičky, Olomouc-město, Bělidla, Hodolany, Nový Svět, Nové Sady a zpětným 
vzdutím i ostatní zástavbu kolem říčky Bystřice, potoků Oskavy, Trusovického, 
Nemilanky. Romzy, Častavy, Hamerského náhonu, Adamovky a Střední Moravy 
(Mlýnského náhonu). Patří do povodí řeky Moravy (4-10-03-020, 4-10-03-021, 4-10-
03-081, 4-10-03-082, 4-10-03-083, 4-10-03-084, 4-10-03-085, 4-10-03-090, 4-10-03-
091, 4-10-03-112, 4-10-03-113, 4-10-03-115/1, 4-10-03-115/3, 4-10-03-115/4 a 4-10-
03-116). Správcem toku je Povodí Moravy, provoz Olomouc.  

Orientační průměrný průtok po soutoku s Bystřičkou je Qp = 25,4 m3/s, Q100 = 
dříve 445 nyní 550 m3/s (extrémní průtok 03-04/2006 780 m3/s), na které však není 
okolní území chráněno. Úpravy původně přírodního toku začaly hlavně po roce 1885 
odstraněním jezů, částečným napřímením toku ap. Větší úpravy pak byly provedeny 
po povodních v letech 1981-2 kdy byla část toku upravena (zvýšení hrázek, 
parapetní zídky) na Q= 320-420 m3/s, což bylo nedostatečné. Čistota toku nad 
městem je dle jednotlivých ukazatelů ČSN 757221 - stupeň 2 (BSK5, CHSK) až 4 (P, 
NL, N-NO3), pod městem pak celkem 4 - kategorie III tř.  

V intravilánu města je tok převážně upraven, z původního koryta zůstaly 
zachovány některé meandry (Holice, Černovír). Na toku je pohyblivý jez u Plynáren 
(v=2,4 m) . 
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Protipovod ňová opat ření 

Hlavním kriteriem je v tomto území ochrana území před povodněmi. Páteří celého 
území je řeka Morava a její levostranný přítok řeka Bystřice.  

Původní zástavba města byla situovaná na výše položených plochách, které 
nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo využíváno v obranném systému 
města. S pozdějším růstem města však docházelo postupně k zastavování údolní 
nivy tak, že řeka Morava byla sevřena v novém centru do úzkého prostoru, kde 
zůstalo už jenom jednoduché koryto s šířkou v březích cca 30 m. Tento nepříznivý 
trend vývoje města určil v základních obrysech dnešní stav již v 19. století.  

V průběhu 20. století byla Olomouc zasažena záplavami 11krát. Po povodních 
bylo koryto Moravy postupně upravováno na vyšší kapacitu, avšak další povodní 
byla opět kapacita řeky překonaná. Poslední zvyšování kapacity Moravy bylo po 
povodni v roce 1981. Povodeň v červenci 1997 překonala všechny dosud historicky 
známé velké vody, když kulminace dosáhla v Olomouci Q = 784 m3/s. 
Pravděpodobnost opakování této vody, pokud se vychází ze stávající hydrologické 
řady, je malá, ale do budoucna může narůstat vlivem klimatických změn. 
Bezprostředně po povodni v roce 1997 byly vyhodnoceny vlivy záplav na území 
města Olomouce. Nové hydrologické údaje ČHMÚ vydané v roce 1999 výrazně 
zvýšily hodnoty kulminačních průtoků. Stávající kapacita Moravy ve střední části 
odpovídá Q20 (= 384 m3/s). V horní a dolní části je kapacita ještě výrazně nižší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Záplavová území ve správním obvodu Olomouc (Povodňový plán města Olomouce, 2010) 
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Z výsledků multiktriteriální analýzy rizik vyplývá, že nejvhodnější je ochrana na Q = 
650 m3/s v kritických úsecích toku a Q = 500 m3/s  na zbývajícím území. Průtok Q = 
650 m3/s odpovídá 382leté vodě. Těmto parametrům odpovídá základní materiál 
(Technicko-ekonomické studie protipovodňové ochrany, Aquatis 2001), který byl 
podkladem pro změnu ÚP 1998. Nový územní plán územní průmět navržených PPO 
přebírá v plném rozsahu. 

Město nemá v současné době vyhlášenou aktivní záplavovou zónu. 

Vodní plochy 

V rovinaté části území jsou součástí vodního režimu, ale jejich rozloha je 
poměrně malá. Jejich využití je rozličné, stejně jako správcovství. Většina z nich leží 
v zátopovém území řeky Moravy, což ovlivňuje jejich využití. 

Vodní zdroje 

Část řešeného území leží v Chráněné přirozené oblasti přirozené akumulace vod – 
kvarter řeky Moravy ((Nařízení vlády ČSR č. 85/81 Sb.) a na severu v CHKO 
Litovelské Pomoraví (vyhlášeno vyhláškou MŽP č. 464/90 Sb.)a ochranná pásma 
PHO I, PHO II prameniště Černovír a Chomoutov (vyhlášeno v roce 1984, změny 
1998) a soukromých zdrojů PHO I, PHO II OLMA (1999), PHO Masokombinát 
„Haná“ (1991). Z těchto dokumentů vyplývají omezení některých činností a přísnější 
ukazatele přípustného znečištění odpadních vod.  

2.4. Ochrana p řírody a krajiny 

Krajinný ráz je zákonem obecně definovaný a chráněný soubor vlastností a 
hodnot krajiny, které se podílí na tvorbě osobitého charakteru území. 

Krajinný ráz vytváří synergické působení krajinných složek, procesů a také jejich 
vzájemných vztahů. Obecně je krajinný ráz popisován ve dvou základních úrovních. 
První úroveň, označovaná jako tzv. primární krajinná struktura (Low, Míchal 2003), 
zahrnuje „přírodní danosti“ území, mezi které náleží například reliéf, jako jedna 
z jeho nejvýznamnějších vlastností. Druhá úroveň, tzv. sekundární krajinná struktura, 
zahrnuje současný stav kultivace a urbanizace území. Vypovídá o kulturních 
vlastnostech krajiny, které do značné míry vychází z vlastností přírodního prostředí. 

Ekologická stabilita území je obecně dána řadou faktorů: poměrem ploch 
hospodářsky využívaných versus ploch nevyužívaných, respektive přírodě blízkých, 
intenzitou a nebo extenzitou hospodářského využívání, prostorovým rozložením 
přírodě blízkých ploch a stavem bioty na těchto plochách, stupněm erozního 
ohrožení zemědělsky intenzivně využívaného území atd. 

Základními stavebními kameny ekologické stability území jsou plochy přírodě 
blízké, což jsou za zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny především 
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maloplošná chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a přírodní památky) a významné krajinné prvky a dále jsou to 
později vymezená území tzv. Natury 2000.   

Severozápadní část zájmového území, vymezená v zásadě toky Moravy, Oskavy 
a Mlýnského potoka (a do něho zaústěného kanálu od Horky) a mezilehlou silnicí 
Černovír – Hejčín, patří do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví. 
Do území zasahují segmenty všech čtyř zón CHKO (I. zóna – přírodní rezervace 
Plané loučky, II. zóna – přírodní rezervace Chomoutovské jezero a přírodní památka 
Bázlerova pískovna, III. zóna – ze severní a východní stany Chomoutova a mezi 
korytem Moravy a silnicí II/446 u Černovíru, IV. zóna – v Chomoutově a dále k jihu). 

Maloplošná zvláště chráněná území jsou v území zastoupena dvěma přírodními 
rezervacemi (PR Plané loučky a PR Chomoutovské jezero) a jednou přírodní 
památkou (PP Bázlerova pískovna). Všechna se nacházejí na území CHKO 
Litovelské Pomoraví. 

Soustava Natura 2000 je na území města zastoupená ptačí oblastí CZ0711018 
Litovelské Pomoraví, EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví (obě na území města ve 
vymezení v zásadě totožném s vymezením stejnojmenné CHKO) a EVL CZ0714085 
Morava – Chropyňský luh (na území města zasahující od jihu ve vazbě na tok 
Moravy až po most silnice II/570 u Nových Sadů). 

Severovýchodní část území (vymezená lesní cestou z východní strany ZOO, 
okrajem lesa u Svatého Kopečku a silnicí přes Lošov na Velkou Bystřici) je 
začleněna do přírodního parku Údolí Bystřice, chránícího ve vymezeném území jeho 
soustředěné estetické a přírodní hodnoty. 

NATURA 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území na území EU, vytvářených dle 
směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Potenciálně dotčenou ptačí oblastí (PO) soustavy NATURA 2000 je PO 
Litovelské Pomoraví. Její jižní hranice zasahuje do severní části zájmového území 
města Olomouce (k.ú. Hejčín, Řepčín, Černovír a Chomoutov), kde pokrývá zejména 
louky, pole, lesy, vodní toky a vodní plochy. Území PO však zahrnuje také zastavěné 
území obce Chomoutov. PO Litovelské Pomoraví (kód území CZ0711018) byla 
vyhlášena nařízením vlády č. 23/2005 Sb. na ploše 9726 ha. Nachází se celá uvnitř 
hranic Olomouckého kraje. Předmětem ochrany této PO jsou celkem tři druhy ptáků 
– ledňáček říční (Alcedo atthis) s počtem 10 – 15 hnízdících párů, lejsek bělokrký 
(Ficedula albicollis) s 1800 – 2200 páry a strakapoud prostřední (Dendrocopos 
medius) se 100 – 130 páry hnízdících ptáků.    
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Mezi evropsky významné lokality EVL), které přímo zasahují do katastrů města 
Olomouce patří EVL Litovelské Pomoraví a EVL Morava – Chropyňský luh.  

EVL Litovelské Pomoraví (kód CZ0714073) zasahuje stejně jako PO Litovelské 
Pomoraví do severní části zájmového území města Olomouce. Hranice EVL a PO 
jsou zde totožné s jedinou výjimkou – hranice EVL nezahrnuje zastavěnou část obce 
Chomoutov. Celková plocha EVL Litovelské Pomoraví činí 9458 ha. Jedná se o 
krajinářsky i biotopově pestré území, pokrývající zejména aluvium řeky Moravy. 
Základními biotopy jsou zde lužní lesy, nivní louky, mokřady, vodní toky a také orná 
půda. Na přírodě blízká stanoviště je vázána řada vzácných a ohrožených druhů 
živočichů i rostlin. Předmět ochrany EVL Litovelské Pomoraví tvoří celkem 8 typů 
stanovišť a 8 druhů živočichů. 

EVL Morava – Chropyňský luh (kód CZ0714073) zaujímá aluvium řeky Moravy 
mezi Olomoucí a Kroměříží. Její celková rozloha činí 3205 ha. Území je biotopicky 
pestré, zahrnuje vodní toky, aluviální louky a lesy, mokřady, tůně, ale i štěrkovny a 
pole. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 195 – 190 m n.m. Území se 
vyznačuje přítomností řady vzácných vodních i terestrických živočichů a rostlin. 
Předmět ochrany EVL Morava – Chropyňský luh tvoří celkem pět druhů stanovišť a 
pět druhů živočichů, jejichž přehled je uveden v Tab. 4 a 5. EVL zasahuje do území 
města Olomouce na jeho jižním okraji, a to v k.ú. Nemilany a Holice u Olomouce. 
Celková délka toku Moravy na území EVL činí cca 28 km, na území města 
Olomouce cca 2 km.   

Územní systém ekologické stability 

Snahou ochrany přírody je vzájemným propojením ekologicky stabilních 
segmentů krajiny vytvořit souvislou síť, tzv. územní systém ekologické stability (dále 
jen ÚSES), a to jednak ÚSES na úrovni lokální, jednak na úrovni regionální, 
respektive nadregionální. 

ÚSES je v 3 odst. (1) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. definován jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, 
definovanými v § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., jsou biocentra a biokoridory. 

Pro řešení nadregionální a regionální úrovně je podstatná zejména vazba na 
platné ZÚR OK. Dle ZÚR OK územím města prochází nadregionální biokoridor 
(NRBK) K 136 se dvěma osami, vodní a nivní, vázanými na tok řeky Moravy a 
stanovištní podmínky údolní nivy. Do nivní osy NRBK jsou na území města vložena 
dvě regionální biocentra (RBC) – ze severní strany urbanizovaného území RBC 270 
Černovírský les a z jižní strany RBC 272 Kožušany. Na NRBK K 136 navazují na 
území města dvě trasy (větve) regionální úrovně ÚSES – kratší vedená na území 
CHKO Litovelské Pomoraví přes RBC Plané loučky a delší vedená ve vazbě na tok 
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řeky Bystřice (a na území města tvořená příslušnou částí regionálního biokoridoru 
RK 1435). 

Předpokládaný vývoj krajiny, pokud by nebyl uplatn ěn územní plán 

Při neuplatnění posuzované koncepce je možné předpokládat: 

- významné riziko nekoordinovaného rozšiřování rozptýlené zástavby, která může 
významně negativně ovlivnit charakteristiky krajinného rázu, 

-  zachování stávající omezené prostupnosti krajiny a některých biokoridorů 
stávajícího ÚSES, zejména ke komunikaci R35, 

- střety zájmů vyplývající z majetkových poměrů pozemků  stávajícího ÚSES 
(soukromé pozemky, případně nevyjasněné majetkové vztahy), 

- omezení funkcí a prostupnosti krajinotvorných prvků v intravilánu města, zejména  
se jedná zejména o plochy zeleně (parky) a nábřeží vodních toků. 

2.5. Kulturní sféra 

Urbanizované území 

Urbanizované území je v různých oblastech zájmového území specifické různou 
dynamikou a formou změn, které zpravidla odráží aktuální stav zhodnocení jeho 
ekonomického potenciálu.  

V centrální části historické zástavby je vyhlášena památková zóna.  

V řešeném území je předpokládána střední intenzita dynamiky proměn 
urbanizovaného území.  

Při neuplatnění posuzované koncepce je možné předpokládat výrazný vliv vývoje 
především na ty kulturní hodnoty, které nejsou přímo legislativně chráněny 
(urbanistická struktura aj.) 

2.6. Atmosféra 

Klimatické charakteristiky 

Řešené území se dle Mapy klimatických oblastí Československa (Geografický 
ústav ČSAV, 1971) nachází v teplé klimatické oblasti T2, vyznačující se dlouhým, 
teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 
teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou 
s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky, na kterou na východním okraji navazuje 
mírně teplá klimatická oblast MT10, charakterizované dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem a krátkou, mírně teplou, velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 
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TAB. 2 – Klimatická charakteristika 
oblastí 

T 2 MT 10 

Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C 160 - 170 140 – 160 

Počet mrazových dnů 100 - 110 110 -  130 

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 7 až 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 7 až 8 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 - 100 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 - 140 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 – 50 

Charakteristiky ovzduší 

Kvalita ovzduší  

Kvalitou ovzduší se rozumí úroveň znečištění volného ovzduší sledovanými 
škodlivinami.       

Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou vymezeny (podle zákona o 
ovzduší č.86/2002 Sb. v platném znění) jako části plochy území, ve kterém došlo 
(v daném roce) na základě dat k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo 
více znečišťujících látek. Výchozím podkladem pro každoroční aktualizaci OZKO 
jsou: 

o imisní monitoring, 

o modelování znečištění ovzduší. 

Dle aktuálního 8. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality 
ovzduší (Věstník MŽP ČR částka 6, červen 2009) je základě dat za rok 2007 část 
plochy správního území Stavebního úřadu Magistrát města Olomouc (město 
Olomouc) vymezena jako OZKO, důvodem k zařazení byla skutečnost, že v území 
došlo: 
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o na 61,3 % plochy k překročení limitu pro maximální 24hodinové 
koncentrace PM10,  

o na 0,6 % plochy k překročení limitu pro maximální 24hodinové 
koncentrace NO2,  

o a na 29,6 % plochy k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro 
benzo(a)pyren.  

Dle předchozího sdělení (č.9  MŽP ČR, Věstník MŽP, částka 4 z dubna 2008) 
bylo zájmové území na základě dat za r.2006 rovněž zařazeno mezi oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), důvodem k zařazení byla skutečnost, že 
v území došlo:  

o na 95,3 % plochy k překročení limitu pro maximální 24hodinové 
koncentrace PM10,  

o na 15,4 % plochy k překročení limitu roční koncentrace PM10,  

o na 3,7 % plochy k překročení limitu pro maximální 24hodinové 
koncentrace NO2,  

o na 1,2 % plochy k překročení limitu roční koncentrace NO2 

o a na 44,9 % plochy k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro 
benzo(a)pyren.  

Z porovnání obou souborů dat OZKO vyplývá, že v r. 2007 oproti předchozímu 
roku již nedošlo v zájmovém území k překročení ročních limitů sledovaných 
znečišťujících látek, rovněž došlo oproti předchozímu roku k poklesu ploch 
s překročením limitu denních limitů. 

Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km: 

 

 

Obr. 4 – Olomouc - vymezení OZKO na základě dat 
za  r. 2007 
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Monitoring kvality ovzduší 

Za objektivní údaje o stávajícím stavu znečištění volného ovzduší (imisních 
koncentracích), lze považovat především výsledky z dlouhodobě prováděných 
měření a vyhodnocení sledovaných škodlivin přímo v posuzované lokalitě, splňující 
požadavky a podmínky z hlediska reprezentativnosti a platnosti jednotlivých imisních 
charakteristik. Pro tyto účely je na území ČR zřízena síť měrových stanic 
provozovaných různými organizacemi, které předávají výsledky do Informačního 
systému kvality ovzduší (ISKO) Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), 
který je subsystémem Informačního systému o území ČR (ISU).  

V Olomouci jsou provozovány dvě stacionární stanice pro měření znečištění 
ovzduší, splňující výše uvedená kriteria,  stanice provozovaná EKOVIA Praha, kód 
MOLV č. 1622 Olomouc – Velkomoravská a  stanice provozovaná Zdravotním 
ústavem kód MOLS č. 1692 Olomouc – Šmeralova.  Na obou stanicích jsou měřeny 
koncentrace základních znečišťujících látek, tj. prašný aerosol - částice PM10, oxidy 
dusíku, oxid siřičitý (na stanici Šmeralova bylo měření SO2 v květnu 2008 ukončeno).  

Modelování zne čištění ovzduší 

Dalším podkladem pro hodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší 
v zájmovém území je modelová rozptylová studie. Aktuální modelování znečištění 
ovzduší v zájmovém území dopravy bylo předmětem rozptylové studie 
(zpracovavatel VŠB Ostrava) zpracované v r. 2007 (dále RS). Tato RS, modelující 
znečištění z dopravy v r. 2005 a pro výhled pro r. 2030, prokázala významnost vlivu 
automobilové na kvalitu ovzduší v Olomouci. 

2.7. Hluk 

Současný stav 

Podle výsledků odborných průzkumů a studií je v současné době dominantním 
zdrojem hlukového znečištění venkovního prostoru sídelních útvarů hluk z dopravy. 

S hospodářským rozvojem společnosti se zvyšují požadavky na četnost i objem 
dopravy, včetně nárůstu negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné 
zdraví ve formě hlukového znečištění venkovního prostoru. Tato situace je aktuální 
jak na národní tak na evropské úrovni, proto je mezi vybrané cíle strategických a 
koncepčních plánů (např. Státní politika ŽP ČR, Akční plán zdraví a ŽP ČR, 
Směrnice 2002/49ES, atd.) zařazen také cíl: 

- zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního 

V územním plánování je prostor pro naplnění tohoto cíle při uplatňování urbanisticko-
architektonických zásad a preferování urbanisticko-dopravních opatření. 
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Současný stav hlukového znečištění zájmového území ovlivňují zdroje hluku 
z dopravy v následujícím pořadí: 

- hluk silniční dopravy na pozemních komunikacích (včetně MDH),  

- hluk kolejové dopravy (železniční a tramvajová MDH),  

- hluk leteckého provozu, Letiště Olomouc (LKOL) – mezinárodní veřejné letiště 
s vnitřní hranicí (Statutární město Olomouc), Heliport Fakultní nemocnice – 
vnitrostátní, letecká záchranná služba, Heliport Tabulový vrch – vnitrostátní, letecká 
záchranná služba, jejichž zařízení se nachází v zájmovém území. 

Z hlediska významnosti vlivu hluku z dopravy na veřejné zdraví, je pro  
rozhodující hluk silniční dopravy na pozemních komunikacích. 

Rozložení sítě hlavních pozemních komunikací na ploše je doloženo mapovým 
listem Olomouc CZ0712-OC-1 z prováděného sčítání dopravy ŘSD z roku 2005, 
jehož výsledky byly výchozím podkladem pro zpracování SHM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Olomouc -Intenzity dopravy  na základě dat za  r. 2005 
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Plošné výpočtové vyhodnocení hlukového znečištění venkovního prostoru bylo 
provedeno na území ČR teprve v letech 2006-2007, kdy byla zpracována v souladu 
s přijatou Směrnicí 2002/49ES první část Strategických hlukových map (SHM jsou 
přístupné na adrese na www.mzd.cz) pro vybrané aglomerace, vybrané hlavní silnice 
a železniční tratě, vybrané civilní letiště. Hlukové znečištění je v SHM prezentováno 
hlukovými ukazateli Ldvn (den-večer-noc) a Ln (noc). 

Na ploše zájmového území toto výpočtové vyhodnocení hlukového znečištění 
venkovního prostoru zahrnulo úseky hlavních pozemních komunikací a částečně 
hlavní železniční tratě. 

Vzhledem k velké ploše zájmového území zpracovatel SHM tuto plochu rozdělil na 
větší počet mapových listů. Následně doložené mapové listy jsou pak řazeny od 
severu k jihu, vždy po osmi vyobrazeních: 

- Mapové listy SHM pro hlukový ukazatel Ldvn (den-večer-noc) 

- Mapové listy SHM pro hlukový ukazatel Ln (noc) 
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Obr. 6 - Mapové listy SHM "zájmového území" pro hlukový ukazatel Ldvn (den-večer-noc) 
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Obr. 7 - Mapové listy SHM "zájmového území" pro hlukový ukazatel Ln (noc) 
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V souladu s požadavky Směrnice 2002/49ES je hlukové znečištění venkovního 
prostoru ve zpracovaných SHM vyjádřeno podle stanovených hlukových ukazatelů, 
které vyhodnocují celodenní obtěžování hlukem (Lndv) a rušení spánku hlukem (Ln – 
v době mezi 22:00 h až 6:00 h). Doba mezi 22:00 h až 6:00 h je shodná s časovým 
intervalem, pro který je stanovený hygienický limit hluku pro hluk z dopravy LAeq 8h. 

Z hlediska "zájmové území" jsou podle vyhodnocených údajů SHM souhrny počtu 
osob zasažených hlukem z dopravy (řešené hlavní pozemní komunikace a hlavní 
železniční tratě), který dosahuje hodnot stanovených mezních hlukových ukazatelů 
(převzato z www.mzd.cz/Verejne/file.aspx?id=24&name... oblast III.rtf) následující: 

Podle statistických dat ČSÚ je počet obyvatel Statutárního města Olomouc 100 752. 

TAB.3 - Počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn (dB) - celodenní obtěžování hlukem 

 

Ldvn (dB) / počet osob 
Název sídla 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

Olomouc 22 182 8 938 4 045 1 865 4 169 

Celkem 41 199 osob = 40,9 % z celkového počtu obyvatel. 

TAB.4 - Počet osob v jednotlivých pásmech Ln (dB) - rušení spánku hlukem 

 

Ln (dB) / počet osob 
Název sídla 

45-50 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

Olomouc 30 409 14 402 7 246 2 200 2 877 1 919 

Celkem 59 053 osob = 58,6 % z celkového počtu obyvatel. 

Při použití hygienického limitu hluku pro hluk z dopravy na hlavních pozemních 
komunikacích LAeq 8h = 50 dB se bude jednat o celkem 28 644 osob = 28,4 % 
z celkového počtu obyvatel. 

Předpokládaný vývoj "zájmového území", pokud by nebyl  uplatn ěn územní 
plán 

Z vyhodnocených údajů SHM je zřejmé, že na působení hluku z dopravy 
v sídelních aglomeracích se podílí hluk ze silniční dopravy až 95 %, zbytek pak 
připadá na hluk z kolejové dopravy (železniční a tramvajová) a podíl hluku z 
leteckého provozu je velmi nízký. 
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Vzhledem ke stále se zvyšujícím intenzitám silniční dopravy je pro zájmové 
území reálný předpoklad dalšího nárůstu hlukového znečištění z provozu dopravy. 

Pro eliminaci tohoto trendu a dosažení vytčeného cíle strategickými a koncepčními 
plány „zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního“ budou pro významné všechny 
urbanisticko-architektonické zásady i urbanisticko-dopravní opatření, které jsou 
navrhovány územním plánem v oblasti dopravní infrastruktury. 

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednávání návrhu zadání ÚP a 
která se obsahově dotýkající problematiky hlukového znečištění venkovního prostoru 
hlukem z dopravy, byla ve zpracovaném konceptem ÚP respektována a zahrnuta do 
řešení. 



POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Územní plán Olomouc - koncept 
 

 

 Strana 43 

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 
UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

Kapitola obsahuje výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním územního plánu významně ovlivněny. Potenciálně ovlivnitelné 
charakteristiky jsou vybrány se zřetelem na referenční cíle životního prostředí (viz 
kapitola 1.). Pro příslušnou složku životního prostředí představují základní soubor 
charakteristik, pro které je posuzováno jejich ovlivnění možnou změnou využití při 
uplatnění posuzovaného územního plánu (kapitola 5).  

Složky 
životního 
prost ředí 

Potenciáln ě ovlivnitelné charakteristiky životního prost ředí 

1. Ovzduší a 
klima 

Znečištění ovzduší prachovými částicemi 

Znečištění ovzduší plynnými exhalacemi 

2. Voda 

Zastoupení ploch s vyšší retenční schopností (lesy, 
travinobylinné porosty) 

Přirozenost vodních toků, jejich vegetačních doprovodů a niv 

Migrační prostupnost vodních toků 

Míra znečištění tekoucích a stojatých vod 

3. Půda a 
horninové 
prostředí 

Plocha záborů ZPF a PUPFL 

Sanace ekologických zátěží 

Navržené plochy pro energetiku z obnovitelných zdrojů  

4. Biodiverzita 
Ekologická stabilita krajiny 

Míra fragmentace krajiny 

5. Krajinný ráz, 
kulturní dědictví 

Zastoupení specifických krajinných prvků 

Zastoupení krajinné struktury utvářející místně typický krajinný 
ráz 

Respektování kulturních památek a zájmových prvků ochrany 
přírody a krajiny 

6. Sídla, 
urbanizace 

Množství projíždějících osobních a nákladních automobilů, 
(doba průjezdu urbanizovaným územím) 

Změny využití ploch brownfields 

Podpora nástupních míst do území a jejich vazbu na 
hromadnou dopravu 

7. Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

Respektování záplavových území 

Kvalitní urbanistická koncepce sídla 

Snížení hlukové zátěže a exhalací ze silniční dopravy 
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4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT UPLATN ĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, 
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI 

4.1. Ochrana p řírody a krajiny 

Rozvoj města Olomouce bude mít za následek úbytek zemědělsky využívané 
půdy. Tuto ztrátu je nutné nahradit zvýšenou péčí o zbytek nezastavěného území, 
především o přírodě blízké plochy krajinné zeleně, lesů a vodních ploch. Vhodné je 
také rozšíření těchto přírodních ploch ve vhodných lokalitách (terénní úžlabí, pásy 
podél cest a silnic, atd.) a jejich lepší využití pro případnou rekreaci přibývajících 
obyvatel města.  

Řešení dalšího rozvoje zájmového území dle ÚP Olomouc naplňuje tyto 
podmínky:   

• Rozvoj příměstských solitérních sídlel je rozvíjen s ohledem na jejich 
zakomponování do krajiny a definování jasné hranice mezi sídlem a krajinou. 

• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití je sledován vyvážený podíl 
jednotlivých funkcí, přičemž jsou upřednostňovány flexibilní možnosti využití za 
účelem dosažení polyfunkčnosti území. 

• Podíl zeleně v zástavbě řeší územní plán, místo nevhodného stanovení % 
zeleně, formou souboru opatření, která zajistí kvalitní prostorové a hygienické 
prostředí města (zejména regulativy v rámci podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, regulace forem odstavování a parkování vozidel, stanovení 
přechodů mezi městem a krajinou, definicí značného množství ploch a liniových 
prvků sídelní zeleně). 

• Je respektován celkový charakter krajiny, včetně jejích charakteristických atributů 
(horizontů, krajinných os a krajinných pólů). Ochrana „zelených klínů“ a „zelených 
horizontů“ je zajištěna jejich začleněním do vymezených ploch hodnotných částí 
krajiny. Návrh skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) 
respektuje řešení ZÚR OK, je upřesněn a doplněn o prvky lokálního ÚSES, 
s přihlédnutím k majetkoprávním vztahům. Veškeré změny a úpravy ve vymezení 
ÚSES jsou odborně odůvodněné (v žádném z konkrétních případů nejde o změny 
či nepřípustné úpravy ve vztahu k ZÚR OK). Dle možností územního plánování 
jsou vytvořeny podmínky pro podporu mimoprodukčních funkcí krajiny, pro 
protierozní ochranu, pro zadržení vody v krajině a navrácení ekologických funkcí 
neperspektivním částem zemědělské půdy (zejména prostřednictvím vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití, 
koncepce uspořádání krajiny a formulace koncepce rozvoje a hodnot jednotlivých 
lokalit v jejich kartách). 

• Jsou respektovány vodní toky řek Moravy a Bystřice jako významné přírodní osy 
včetně protipovodňových opatření, která ráz krajiny ovlivňují. Rozšiřování ploch 
pro obnovitelné zdroje energií je navrženo v rámci zástavby, nikoliv ve volné 
přírodě. 
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Vymezení linií os přírodního propojení vázaných na hlavní vodní toky procházející 
kompaktním zastavěným územím (Moravu, Mlýnský potok a Bystřici) vytváří 
předpoklady pro zachování, případně i výhledové zlepšení kontinuálního propojení 
hodnotných částí krajiny vstupujících do prostoru města v podobě zelených klínů. 

Pro zajištění koncepce prostupnosti krajiny (včetně prostupnosti zástavbou a také 
mezi zástavbou a volnou krajinou) se vymezují překryvné plochy veřejných 
prostranství, překryvné prvky pěší propustnosti, překryvné prvky cyklistických 
komunikací, překryvné prvky pěších propojení přes liniové bariéry a překryvné prvky 
základní komunikační sítě města. Tyto prvky jsou součástí i dalších koncepcí 
územního plánu a byly vymezovány s ohledem na historickou cestní síť. 

Z pohledu ovlivnění krajinného rázu jsou posouzeny všechny návrhové plochy a 
míra jeho ovlivnění je jedním z významných aspektů, na základě kterých je možné 
posuzované lokality označit jako akceptovatelné či neakceptovatelné. 

Koncepce uspořádání krajiny je řešena  v ÚP Olomouc: 

- vymezením ploch podle významu a stanovení podmínek jejich využití,  
- vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich 

využití,  
- vymezením územního systému ekologické stability a stanovením z toho 

vyplývajících omezujících podmínek využití,  
- koncepcí zajištění prostupnosti krajiny,  
- systémem protipovodňových, retenčních a protierozních opatření,  
- koncepcí ochrany hodnotných částí krajiny, 
- ochranou veduty města. 

4.2. Natura 2000 

Soustava Natura 2000 je na území města Olomouce zastoupená třemi lokalitami, 
z nichž dvě zasahují na území města od severu ve vymezení v zásadě totožném 
s vymezením stejnojmenné CHKO), a jedna od jihu ve vazbě na tok Moravy až po 
most silnice II/570 u Nových Sadů: 

- Ptačí oblastí  (PO) CZ0711018 Litovelské Pomoraví, 

- Evropsky významnou lokalitou (EVL) CZ0714073 Litovelské Pomoraví  

- EVL CZ0714085 Morava – Chropyňský luh  

Do jmenovaných lokalit soustavy NATURA 2000 zasahuje na severu koridor trasy 
II/448 – severní spoj a přechodová rekreační zóna mezi Litovelským Pomoravím a 
urbanizovaným územím města.    
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Obr. 8 – Olomouc, lokality soustavy NATURA 2000 

Zhodnocení vlivu záměru ÚP Olomouc na potenciálně dotčené lokality soustavy 
NATURA 2000 a předměty jejich ochrany bylo předmětem  Hodnocení vlivu 
koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb., Merta 2010. 

 Zpracovatel hodnocení RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. je držitelem autorizace 
k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, udělené Ministerstvem životního prostředí ČR (č.j. 630/1677/05).  

Dle provedeného hodnocení jsou předpokládané vlivy všech lokalit ÚP Olomouc        
i vlivy na předměty ochrany s výjimkou výstavby odlehčovacího náhonu kolem 
Chomoutova (v ÚP je veden jako územní rezerva) hodnoceny jako nulové 
(Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv).  

V případě realizace odlehčovacího náhonu kolem Chomoutova by znamenala 
velmi nepatrnou redukci plochy lužních lesů - dojde k záboru cca stovek m2 plochy 
biotopu z celkové plochy cca 2 200 ha v rámci EVL.  

 Realizace záměru na výstavbu odlehčovacího koryta kolem Chomoutova je 
hodnocena stupněm 0 až -1 (Mírně negativní vliv -  Omezený/mírný/nevýznamný 
negativní vliv nevylučující schválení koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či 
populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový 
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zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit 
navrženými zmírňujícími opatřeními). 

Závěrem zpracovatel hodnocení konstatuje:  

„hodnocená koncepce – Územní plán Olomouc (Koncept) nebude mít jakožto 
koncepční celek významný negativní vliv na příznivý stav žádných předmětů ochrany 
lokalit soustavy NATURA 2000 ani na jejich celistvost“.  

4.3. Územní systém ekologické stability 

Koncepce řešení místní (lokální) úrovně ÚSES vychází z řešení předchozí ÚPD 
města a dokumentace Dopracování plánu ÚSES sídelního útvaru města Olomouce. 
Vlivem různých faktorů (návaznost na řešení NR a R úrovně ÚSES, uplatnění 
principu tvorby ucelených větví ÚSES, aktuální stav využití území, zohlednění jiných 
územně plánovacích záměrů na využití území, řešení návazností vymezení na 
pomezí se správními územími sousedních obcí, požadavek zadání na přihlédnutí 
k majetkoprávním vztahům k pozemkům aj.) je řešení místní úrovně ÚSES a 
vymezení jejích dílčích skladebných částí v řadě případů v detailu a místy i v 
koncepční rovině upraveno či pozměněno. Cílem provedených úprav a změn 
vymezení je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření 
reálných opatření k jeho vytváření. 

Řešení nadregionální a regionální a úrovně ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR 
OK. Zpřesněné vymezení jednotlivých skladebných částí NR a R úrovně ÚSES 
respektuje zásady stanovené v  ZÚR. Výjimku tvoří některé úseky nadregionálního 
biokoridoru (NRBK) K 136 v prostoru jeho nivní osy a v menší míře i regionálního 
biokoridoru (RBK) RK 1435 v zastavěném území města, kde nebylo možno vlivem 
kompaktního zastavění ploch údolní nivy vymezit biokoridory v požadované šířce (tj. 
40 m bez započítání šířky vodních toků). Nad rámec koncepčního řešení ZÚR jsou 
příslušné úseky NRBK K 136 v prostoru nivní a vodní osy a regionálních 
biokoridorů v souladu s metodikou tvorby ÚSES fragmentovány vloženými lokálními 
biocentry (LBC), přičemž v zastavěném území města není z výše popsaných důvodů 
(kompaktní zastavění) vždy dodržen požadovaný maximální rozestup vložených 
LBC. 

Hodnotné části krajiny jsou vymezeny v ekologicky a esteticky nejcennějších 
plochách volné krajiny na území města. Zahrnují jak plochy chráněné 
prostřednictvím přírodních územních limitů (zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky, lokality soustavy NATURA 2000 aj.), tak i plochy a linie dosud 
nechráněné, ovšem s nezastupitelným krajinotvorným významem (krajinné 
dominanty, pohledově exponované svahy, zelené horizonty, významnější trvalé 
vegetační formace, rekreačně cenná území atd.). Smyslem jejich vymezení je 
ochrana před nevhodným využitím či nevhodnými zásahy, s důrazem na dlouhodobé 
hledisko. 
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Předpokládaný vývoj kulturní krajiny vychází z obdobných příčinných souvislostí 
jako území urbanizované. Také charakter kulturní krajiny není přímo podchycen jeho 
legislativní ochranou (ochranou konkrétních prvků a struktur). 

Vymezení ÚSES v posuzované koncepci plně zohledňuje všechny relevantní 
podkladové (ÚPD) a koncepční (ÚPP) dokumentace vztahující se k řešení ÚSES           
v zájmovém území a v územích navazujících. 

Pro místní (lokální) úroveň je z hlediska širších vztahů podstatné zohlednění 
existujících řešení ÚSES ve správních územích sousedních obcí, obsažených 
především v jejich územně plánovací dokumentaci. 

4.4. Vliv nov ě navrhovaných lokalit na zem ědělský p ůdní fond 
Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou převážně situovány na půdách vysoké 

agronomické kvality (v I. a II. třídy ochrany), protože správní území města Olomouce 
je převážně tvořeno těmito kvalitními půdami. Uplatnění požadavku na striktní 
ochranu těchto půd by znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města. 

Tab. 5 - Zábor ZPF v rámci návrhových ploch zastavitelných. 

druhy pozemk ů ZPF  
funkce 

 
typ 

plochy 

 
celková 
vým ěra 

z toho 
vým ěra 

ZPF orná 
půda 

zahrada, 
ov.sad 

trvalý tr. 
porost 

Plochy smíšené obytné Bn-z 455,91 382,92 346,73 18,73 17,46 

Plochy smíšené výroby  Vn-z 272,06 248,21 246,22 1,21 0,78 

Plochy rekreace Rn-z 18,63 16,95 16,12 0,53 0,30 

Plochy dopravy  Dn-z 184,95 165,60 161,63 1,32 2,65 

C e l k e m   931,55 813,68 770,70 21,79 21,19 

 

4.5. Vliv nov ě navrhovaných lokalit na pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nepředstavují ve struktuře půdního 

fondu správního území města Olomouce nijak významný podíl. Z celkové výměry 
území 10.333  ha  zabírají lesní pozemky 1.166 ha, tj. 11 %. Rozhodující zastoupení 
mají v severovýchodní části správního území, v k.ú. Svatý Kopeček, Lošov a 
Radíkov . 
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Tab. 6 - Celkový přehled návrhových ploch zastavitelných, situovaných na PUPFL 

číslo plochy katastrální území 
celková vým ěra 

plochy 

z toho vým ěra 

PUPFL 

Smíšené obytné     

033/04 Neředín 37,53 ha 2,05 ha 

052/11 Chválkovice 1,99 ha 0,09 ha 

088/07 Droždín 7,30 ha 0,71 ha 

096/02 Lošov 11,30 ha 11,30 ha 

Plochy dopravní    

090/D01 + 118/D01 Svatý Kopeček, Droždín 1,32 ha 0,34 ha 

091/D01 + 116D01 Svatý Kopeček, Radíkov 1,54 ha 1,52 ha 

Plochy rekreace    

091/02 Svatý Kopeček, Droždín 1,07 ha 1,07 ha 

091/03  1,39 ha 0,06 ha 

Celkem  63,44 17,14 

Protipovod ňová opat ření 

Protipovodňová opatření, která jsou pro oba hlavní toky navržena, je nutné 
provádět v celém povodí jak nad městem, tak i pod ním. Jinak je jejich význam 
značně znehodnocen. Jsou to opatření nejenom stavební (hráze, rozlivy, poldry) ale i 
organizační a koordinační s ostatními resorty (např. zemědělství – protierozní 
úpravy, volba plodin apod., lesnictví – hospodaření v lesích, státní správa – snížení 
odtoků ze zastavěných ploch apod.). 

Pro zajištění ochrany města před povodněmi a pro podporu retenční schopnosti 
krajiny se vymezují překryvné liniové prvky protipovodňové ochrany a úprav na 
vodních tocích a překryvné plochy pro retenci (suché poldry). Specifikace podmínek 
využití ploch s překryvem prvků systému protipovodňových a retenčních opatření 
jsou stanoveny v bodě 9 a případně upřesněny a doplněny v kartách jednotlivých 
lokalit. Jsou navrženy tyto prvky: 

PP-01: poldr na Křelovském potoce východně od zástavby Topolan; 

PP-02: protipovodňová ochrana severní části Chomoutova; 

PP-03: protipovodňová ochrana jižní části Chomoutova; 

PP-04: protipovodňová ochrana na východním okraji areálu Moravských železáren 
podél Mlýnského potoka a jeho pravostranného přítoku; 
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PP-05: protipovodňová ochrana na levém břehu Trusovky v celé její délce na území 
města, dále na levém břehu Moravy od soutoku s Trusovkou po soutok s Bystřicí a 
na pravého břehu Bystřice před jejím soutokem s Moravou; 

PP-06: protipovodňová ochrana na levém břehu Bystřice před soutokem s Moravou, 
dále na levém břehu Moravy od soutoku k ulici U Rybářských stavů a dále po jižním 
okraji zastavitelného území až k železniční trati č. 270 do Přerova; 

PP-07: protipovodňová ochrana nad Olomoucí mezi Mlýnským potokem a Moravou 
(přibližně od mostu v prodloužení Martinovy ulice po černovírský most), dále na 
pravém břehu Moravy od černovírského mostu až k Novým Sadům a dále na jih 
podél silnice II/435 až na hranici území města; 

PP-08: protipovodňová ochrana území u dětského domova na levém břehu Moravy 
v k.ú. Nové Sady a k.ú. Hodolany; 

PP-09: poldr na pravostranném přítoku Nemilanky severozápadně od Zolovy ulice 
v k.ú. Slavonín; 

PP-10: poldr na soutoku Nemilanky a jejího levostranného přítoku severně od křížení 
Nemilanky s železniční tratí č. 301 do Prostějova. 

Pro omezení erozních vlivů v krajině lze využít vymezených ploch biocenter a 
biokoridorů, navržených ploch lesa a prvků systému sídelní zeleně. Potřeba 
stanovení konkrétních protierozních opatření je uvedena v kartách lokalit. 

4.6. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví 

Z hlediska významnosti předpokládaných přímých vlivů na obyvatelstvo a 
veřejné zdraví (znečištění ovzduší, hluk) jsou rozhodující plochy, zahrnující: 

- dopravní infrastrukturu silniční 
- výrobu a skladování  

Vyhodnocení vlivu ploch dopravní infrastruktury 

Při hodnocení ploch dopravní infrastruktury je z hlediska významnosti 
předpokládaných rozhodujících vyvolaných vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
(znečištění ovzduší, hluk) limitujícím faktorem hluk. 

Komunikace nadměstského významu (funkční skupina A) 
Pokračování silnice R/35 Neředín – Křelov, včetně křižovatky s DS-04 a DS-09. 

Pokračování je na plochách "zájmového území", které mají navrženo plošné využití 
území jako plochy smíšené nezastavitelného území a nejsou z hlediska platných 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví chráněným venkovním prostorem. 

Východní tangenta (přeložka silnice I/46) od křižovatky s R/35 až na sever po 
hranici "zájmového území", včetně křižovatek a křížení v trase. Trasa je řešena na 
plochách "zájmového území", které mají navrženo plošné využití území jako plochy 
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smíšené výrobní a plochy smíšené nezastavitelného území a nejsou z hlediska 
platných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví chráněným venkovním 
prostorem. 

Komunikace městského významu (funkční skupina B) a základní komunikační síť 
města (funkční skupina C) 

Severní spoj (přeložka silnice II/448) a dále velký počet navrhovaných různých 
úprav komunikací. Jedná se velký počet místních komunikací s různým dopravním 
vytížením. Navrhována jsou propojení, úpravy, prodloužení, přeložky, připojení, 
přestavby, směrové úpravy atd. Jedná se stavební úpravy tras komunikací, které 
jsou převážně na plochách "zájmového území" s navrženým plošným využitím území 
jako plochy smíšené obytné, případně plochy rekreace. Z hlediska platných předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví se jedná o chráněný venkovní prostor. 

Velikost hlukového znečištění bude závislá na změnách intenzity a organizace 
dopravy, které budou vyvolány navrhovanými úpravami těchto komunikací. Pro 
posouzení a vyhodnocení změn hlukového zatížení okolního venkovního prostoru 
proti stávajícímu stavu bude nutné vypracování dopravního modelu "zájmového 
území" s doplněním intenzit a skladeb silniční dopravy pro řešené komunikace. 

Pro eliminaci hlukového zatížení okolního venkovního prostoru "zájmového 
území" musí být v maximální míře uplatněna opatření urbanisticko-dopravního, 
případně kompenzačního charakteru pro zajištění ochrany vnitřních chráněných 
prostorů staveb. 

Statická doprava 
Koncepce parkování na "zájmovém území" zahrnuje umístění odstavných a 

parkovacích ploch, záchytných parkovišť a odstavných parkovišť a odpočívek. Pro 
zajištění kvalitních podmínek se pro statickou dopravu vymezují hranice oblastí 
s různým koeficientem součinitele vlivu stupně automobilizace (1,25 a pro vnitřní 
části města 0,8) a další podmínky podle lokality. Jedná se převážně o plochy 
"zájmového území" s navrženým plošným využitím území jako plochy smíšené 
obytné, případně plochy rekreace. Z hlediska platných předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví se jedná o chráněný venkovní prostor. Hlukové znečištění je 
předpokládáno na úrovni současného stavu. 

Veřejná hromadná doprava 
Stávající VHD je na "zájmovém území" řešena sítí tramvajových a 

autobusových linek. Navrhováno je prodloužení i výstavba nových tramvajových linek 
včetně zastávek, přestupních uzlů a terminálů i ostatních souvisejících staveb. Cílem 
je zkvalitnění a zatraktivění VHM pro veřejnost, za účelem snížení individuální 
automobilové osobní dopravy na "zájmovém území". Při dosažení tohoto cíle lze 
předpokládat i snížení hlukového znečištění venkovního prostoru proti současnému 
stavu. 
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Železniční doprava 
Koncepce železniční dopravy na "zájmovém území" vymezuje celostátní a 

regionální tratě, křížení (přejezdy), zastávky a vlečky. Součástí koncepce je rozvoj 
hlavního nádraží jako prioritního městského terminálu. Stávající stav železniční sítě 
je posouzen jako stabilizovaný bez nutnosti nového řešení nebo realizace 
významnějších staveb.  

Pro zajištění optimálního využití obslužného potenciálu regionální trati na území 
zastavěné části města a odstranění bariér v prostupnosti území je variantě V1 
řešeno využití železniční trati č. 275 v úseku Olomouc hl. n. – Moravské železárny 
jakou trati tramvajové s propojením do ul. Kosmonautů podél Mlýnského potoka. 
Tato kolejová trať by umožnila rychlé spojení oblasti Řepčína a Hejčína a nově 
navržené rozvojové oblasti Pražská východ s hlavním přestupním terminálem.  

Předpokládané hlukové znečištění lze očekávat na úrovni současného stavu. 

Letecká doprava 
Koncepci letecké dopravy na "zájmovém území" tvoří umístění heliportů a 

letiště. Stávající heliport na Tabulovém vrchu je navržen na přemístění k R35, 
umístění letiště je variantní v Neředíně nebo tangenciálně na západním okraji města 
za R35 na k.ú. Neředín a Hněvotín. S rozvojem civilní dopravy není uvažováno. 
Vzhledem k této situaci je hlukové znečištění předpokládáno na úrovni současného 
stavu. 

Vyhodnocení vlivu ploch umož ňujících výrobu a skladování 

Pro tyto aktivity jsou v posuzované koncepci vymezeny plochy smíšené 
výrobní (kód V) , které se vymezují za účelem dosažení polyfunkčnosti města a 
zajištění podmínek pro umístění staveb pro výrobu, skladování, administrativu, 
staveb dopravní a technické infrastruktury a dále pro umístění ploch, staveb a 
zařízení pro specifické účely zejména staveb pro obranu a bezpečnost státu, civilní 
ochranu a vězeňství pro zajištění jejich specifických podmínek. 

Pro zajištění územních podmínek pro rozvoj výrobní sféry byly vymezeny 
oblasti, jejichž umístění vychází jednak z poloh již založených výrobních areálů, 
jednak z potřeby dobré dopravní dostupnosti s významnými dopravními koridory. 
Byly vymezeny oblasti především podél hlavní železniční trati č. 270, východně od 
něj podél východní tangenty a u významných dopravních křižovatek při západním 
obvodu města. 

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj výrobních zón především pro 
vzdělanostní ekonomiku (tj. nerušivá výroba). Vymezuje místa především na 
jihovýchodě území a na křížení významných městských radiál s R35. 

Plánovaná opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí 
i zdraví obyvatel bude možné konkretizovat v závislosti na charakteru a kapacitě 
konkrétního záměru, připravovaného v dané návrhové ploše k realizaci.  
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V případě, že připravovaný záměr bude podléhat procesu posuzování dle 
zákona č. 100/2001 Sb. (proces EIA), budou potřebná opatření řešena v rámci 
tohoto procesu (reálně lze tento proces předpokládat v závislosti na  navrhovaném 
záměru v průběhu územního řízení.  

U podlimitních záměrů  budou potřebná opatření řešena standardním způsobem 
v průběhu územního nebo stavebního řízení. 

Z hlediska charakteru navrhovaného využití ploch, které jsou předmětem 
vyhodnocení,  je určující pro posouzení předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a 
veřejné zdraví míra předpokládaných přímých vlivů na znečištění ovzduší a hluk. 

V rámci územního řízení mohou jednotlivé projekty vyžadovat posouzení 
předpokládaného vlivu záměru na zdraví obyvatel v zájmovém území (HIA), 
zpracovaný osobou, autorizovanou ministerstvem zdravotnictví. Dokument HIA je  
následně předložen k vyjádření místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 

Posouzení vlivů na ovzduší 
Z hlediska možnosti situování průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO) v 
zájmovém území, rozptylových podmínek a kvality ovzduší, lze považovat situování 
návrhových ploch pro průmyslovou výrobu optimální.  

V rámci územního řízení budou jednotlivé projekty s předpokládaným vlivem na 
ovzduší vyžadovat zpracování rozptylových studií a odborných posudků  ZZO podle 
zákona o ovzduší č. 86/2002, § 17: 

- odst. (1), písm. b) pro vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší 
k umístění stavby ZZO, 

-  odst. (1), písm. c) pro vydání správního rozhodnutí – povolení stavby ZZO 
orgánem ochrany ovzduší . 

Rozptylová studie by měla každý záměr posoudit ve vztahu k:  
- charakteristikám zdrojů (emisní parametry), 
- charakteristikám lokality (vliv terénu na rozptyl emisí, klimatické a 

meteorologické charakteristiky),  
- imisnímu pozadí, 
- vlivu imisního příspěvku záměru. 

Posouzení vlivů hluku 
Z hlediska předpokládaných vlivů hluku, lze považovat situování návrhových 

ploch pro průmyslovou výrobu za únosné.  

Oblast ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a stanovení nejvyšších 
přípustných hodnot hluku v mimopracovním prostředí upravuje zákon č. 258/2000 
Sb. a prováděcí předpisy. 

Výchozím podkladem pro posouzení akceptovatelnosti konkrétního záměru ve 
vztahu ke chráněnému území (plochy obytné zástavby apod.) je hluková studie. 
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Hluková studie by měla každý záměr posoudit ve vztahu k:  
- charakteristikám zdrojů (stacionární, liniové - doprava), 
- charakteristikám lokality (chráněné venkovní prostory - plochy bydlení),  
- stávající hlukové zátěže území, 
- vlivu hlukového příspěvku záměru. 

Koncept ÚP problematiku hlukového znečištění venkovního prostoru na 
"zájmovém území" z hlavních zdrojů hluku, kterými jsou komunikace nadměstského 
významu, řeší s prioritou dokončení trasy R35, výstavby Východní tangenta 
(přeložka I/46 v navrhované trase) a vybudování Severního spoje (přeložka silnice 
II/488, které je zvažováno variantní řešení). Realizaci těchto navržených hlavních 
pozemních komunikací a převedení tranzitní dopravy do jejich tras lze posoudit jako 
urbanisticko-architektonickou zásadu, která významně přispěje k naplnění vytčeného 
cíle „zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního“ na plochách "zájmového území" 
s navrženým plošným využitím území jako plochy smíšené obytné, případně plochy 
rekreace, u kterých se z hlediska platných předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví jedná o chráněný venkovní prostor. 

Na vnitřních plochách "zájmového území", které mají navrženo plošné využití 
území převážně jako plochy smíšené obytné, případně plochy rekreace a z hlediska 
platných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se jedná o chráněný venkovní 
prostor, se nachází komunikace městského významu, základní komunikační síť 
města a trasy železničních tratí. V těchto plochách je situace prakticky stabilizovaná 
a s novým nebo variantním řešením dopravního systému není v konceptu ÚP 
uvažováno. Pro snižování stávajícího hlukového znečištění venkovního prostoru zde 
budou naplňována urbanisticky - dopravní opatření, případně opatření 
kompenzačního charakteru v souladu s doporučením např. Akčních hlukových plánů, 
které budou navazovat na strategické hlukové mapování území sídelních útvarů. 

Hlukové znečištění venkovního prostoru má prokazatelný vliv na zdravotní stav 
obyvatelstva, z toho důvodu je dozorováno orgány ochrany veřejného zdraví a pro 
zákonem definované chráněné venkovní prostory jsou stanoveny hygienické limity 
hluku. 

Z pohledu posouzení vlivů na zdravotní stav obyvatelstva Statutárního města 
Olomouc lze navržené řešení komunikací nadměstského významu konceptem ÚP 
posoudit jako významný pozitivní vliv. 
 

Shrnutí z hlediska rozsahu vliv ů na obyvatelstvo a ve řejné zdraví 

Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Olomouc nebyly 
zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné 
zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní 
infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady. 
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5. ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 

ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ  

Obsahem kapitoly je porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a 
záporných vlivů podle jejich variant a jejich zhodnocení. Hodnoceny jsou vlivy 
sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé a 
přechodné, kladné a záporné; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou 
rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní 
dědictví, včetně dědictví architektonického a archeologického, a vlivy na krajinu 
včetně vztahů mezi jednotlivými oblastmi vyhodnocení. 

Kapitola obsahuje vyhodnocených jednotlivých návrhových lokalit (ploch s 
rozdílným způsobem využití) z pohledu potenciálního ovlivnění charakteristik 
životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Potenciální ovlivnění je uvažováno jako 
hypotetický stav, který by nastal při realizaci změn využití území umožněných 
regulativy příslušné plochy s rozdílným způsobem využití. 

Členění ploch dle zp ůsobu využití 

- zastavěné území 

- nezastavěné území 

Zastavěné území 

Plochy zastavěného území se podle významu  dělí na: 

- zastav ěné území stabilizované , které se vymezuje za účelem zajištění 
stabilizovaného prostředí a pro potvrzení jeho stávajícího využití; 

- plochy p řestavby , které se vymezují pro zajištění recyklace současně 
zastavěného území a zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším 
neodůvodněným zastavěním; 

- zastavitelné plochy , které se vymezují vně současně zastavěného území pro 
zajištění rozvoje sídla, pro zkvalitňování komfortu bydlení, rekreace a občanského 
vybavení a pro zajištění hospodářských podmínek sídla. 

Plochy zastavěného území se dělí dle způsobu využití na jednotlivé plochy 
(návrhové lokality) :  

- plochy smíšené obytné (kód B) , které se vymezují za účelem dosažení 
polyfunkčnosti města a zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí 
umožňující bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost 
veřejných prostranství a občanského vybavení; 
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- plochy rekreace (kód R) , které se vymezují za účelem zajištění kvalitních 
podmínek pro sport a rekreaci v zastavěném území a v zastavitelných plochách; 

- plochy smíšené výrobní (kód V) , které se vymezují za účelem dosažení 
polyfunkčnosti města a zajištění podmínek pro umístění staveb pro výrobu, 
skladování, administrativu, staveb dopravní a technické infrastruktury a dále pro 
umístění ploch, staveb a zařízení pro specifické účely zejména staveb pro obranu a 
bezpečnost státu, civilní ochranu a vězeňství pro zajištění jejich specifických 
podmínek. 

Nezastavěné území 

Plochy nezastavěného území se podle významu dělí na: 

nezastav ěné území stabilizované , které se vymezuje za účelem zajištění 
stabilizovaného prostředí a pro potvrzení jeho stávajícího využití; 

plochy p řestavby , které se vymezují pro zajištění recyklace současně zastavěného 
území a zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným 
zastavěním; 

plochy pro zm ěnu využití , které se vymezují za účelem přeměny území 
s nevhodným využitím nebo dožitou strukturou při okraji zastavěného území v území 
nezastavěné. 

Plochy nezastavěného území se dělí dle způsobu využití na jednotlivé plochy 
(návrhové lokality) :  

- plochy smíšené nezastavěného území, které se vymezují za účelem zajištění 
různorodosti nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího rekreační a 
hospodářského využití a dobré dostupnosti; 

- plochy lesní , které se vymezují za účelem zajištění ekologické stability krajiny, 
kvalitních podmínek růstu lesa, jeho rekreačního a hospodářského využití a dobré 
dostupnosti; 

- plochy rekreace , které se vymezují za účelem zajištění kvalitních podmínek pro 
rekreaci v nezastavěném území a jejich dobré dostupnosti. 
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Hodnocení jednotlivých ploch (návrhových lokalit) 

Zhodnocení je zpracováno pro jednotlivé lokality (viz „Grafická část – karty lokalit 
konceptu ÚP Olomouc“), které jsou v konceptu územního plánu identifikovány 
pořadovým číslem (1 až 176). Členění hodnocených lokalit je v závislosti na jejich 
navrhovaném využití, definovaným kódem: 

Zastavěné území 

B – plochy smíšené obytné, 
R – plochy rekreace, 
V – plochy smíšené výrobní. 

Nezastavěné území 

N – plochy smíšené nezastavěného území, 
L – plochy lesní, 
R – plochy rekreace 

Jednotlivé lokality jsou tedy definovány kódem využití, pořadovým číslem lokality           
a plochou navržené lokality. U zhodnocení každé lokality je uveden popis stávajícího 
stavu.  

Hodnocené charakteristiky životního prostředí jednotlivých navrhovaných lokalit 
jsou vyjádřeny tzv. soubornými skupinami charakteristik, členěných do 7 skupin: 

- ovzduší a klima,  
- voda, půda a horninové prostředí,  
- biodiverzita,  
- krajinný ráz a kulturní dědictví,  
- sídla a urbanizace,  
- obyvatelstvo a veřejné zdraví.  

Tyto souborné skupiny charakteristik reprezentují ty charakteristiky, které jsou 
obsahem vybraných referenčních cílů (viz kapitola 1, TAB.1). V souborné skupině 
biodiverzita je tak např. hodnocen dopad na fragmentaci krajiny, vliv na 
ekologickou stabilitu krajiny spolu s vlivem na udržení a rozvoj biodiverzity.  

Vlastní hodnocení je zpracováno s použitím pětidílné stupnice (viz TAB.7), 
v závislosti na předpokládaném vlivu návrhů, specifikovaných v návrhové části každé 
karty lokality: 

- navržené koncepci rozvoje území, 
- navržené koncepci prostorového uspořádání, 
- navržené koncepci infrastruktury.  
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Tab. 7:  Hodnotící stupnice 

Hodnotící symbol  Míra ovlivn ění 

 2 Potenciální pozitivní vliv 

 1 Potenciální mírně pozitivní vliv 

0 Potenciální indiferentní vliv* 

- 1 Potenciální mírně negativní vliv 

-2 Potenciální negativní vliv 

* Hodnocené změny nemají na dílčí charakteristiky vliv, případně je celkový projev 
možných změn neutrální 

Míry ovlivnění různých skupin charakteristik nejsou vzájemně souměřitelné, 
slouží především ke zdůvodnění výsledného posouzení plochy, které je buď kladné 
(posuzované plocha je akceptovatelná) nebo záporné (posuzované plocha je 
navržena ke změně), což je uvedeno v odůvodnění. 

Pokud není navrhovaná koncepce invariantní a navržená varianta vyvolá 
ovlivnění některé ze sedmi souborných charakteristik hodnocení, je zhodnocení 
každé lokality pomocí této stupnice provedeno pro obě varianty (V1, V2) dle 
zpracovaného konceptu ÚP, zhodnocení variant je pak uvedeno v odůvodnění. 
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5.1. Plochy smíšené obytné – kód B 

Hlavní využití: 
a) Rodinné domy, oplocení jejich pozemků a jednotlivé garáže pro vozidla skupiny 1 

na jejich pozemcích; 
b) ostatní stavby pro bydlení, kde minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích               

a odstavných míst bude situováno v rámci objektu; 
c) stavby polyfunkčních objektů určených pro bydlení, občanské vybavení, 

administrativu a služby, kde minimálně 20 % hrubé podlažní plochy slouží pro 
trvalé bydlení a hrubá podlažní plocha občanského vybavení pro obchod je 
maximálně 600 m², přičemž minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích                      
a odstavných míst bude situováno v rámci objektu; 

d) veřejná sportoviště a dětská hřiště sloužící potřebám území; 
e) veřejná prostranství včetně sídelní zeleně. 

Přípustné využití: 
a) Pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu zejména 

aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy apod; 
b) revitalizační opatření toků a mokřadů; 
c) pozemky ÚSES; 
d) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a mokřadů; 
e) stavby technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

územního plánu. 

Podmín ěně přípustné využití 
 za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) 
je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území, a  že jejich provoz nesníží 
kvalitu prost ředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a ne přiměřeně 
nezvýší dopravní zát ěž v obytných lokalitách : 
a) Ostatní stavby pro bydlení; 
b) stavby polyfunkčních objektů určených pro bydlení, občanské vybavení, 

administrativu a služby, kde minimálně 20 % hrubé podlažní plochy slouží pro 
trvalé bydlení a hrubá podlažní plocha občanského vybavení pro obchod je 
maximálně 600 m²; 

c) řadové garáže pro vozidla skupiny 1 na pozemcích bytových domů; 
d) hromadné garáže a parkovací objekty pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby 

obyvatel a návštěvníků přilehlého území; 
e) rekreační chaty do 40 m² situované do chatových osad jen v místech 

vymezených kartou lokality; 
f) zahrádkářské chaty do 25 m² situované do zahrádkářských osad jen v místech 

vymezených kartou lokality; 
g) stavby pro občanské vybavení, administrativu a služby včetně skladů nezbytných 

pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území a 
v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 
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h) stavby celoměstského a nadměstského významu pro občanské vybavení, 
administrativu, služby a dopravu v místech vymezených kartou lokality (splnění 
podmínek bude prokázáno územní studií); 

i) stavby pro obchod do 3.000 m² hrubé podlažní plochy (splnění podmínek bude 
prokázáno územní studií), přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem 
vzrostlé zeleně; 

j) stavby pro obchod nad 3.000 m² hrubé podlažní plochy, řešené formou 
vícepodlažních polyfunkčních objektů s nezbytným parkováním situovaným 
minimálně ze 70 % v rámci objektu (splnění podmínek bude prokázáno územní 
studií), přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé zeleně; 

k) stavby pro obchod nad 3.000 m² hrubé podlažní plochy, řešené formou 
vícepodlažních objektů, v místech vymezených kartou lokality (splnění podmínek 
bude prokázáno územní studií), přičemž jejich venkovní parkování bude 
vybaveno rastrem vzrostlé zeleně; 

l) stavby pro nerušící výrobu, výrobní služby a sklady v měřítku úměrném 
potenciálu území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude 
prokázáno územní studií); 

m) stavby čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu, a 
další stavby pro služby motoristům (splnění podmínek bude prokázáno územní 
studií.); 

n) zařízení pro fotovoltaické elektrárny pouze na střechách objektů; 
o) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím; 
p) zahradnické areály včetně odstavných a parkovacích ploch, jednotlivých a 

řadových garáží, vše pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v kapacitě potřebné pro provoz 
areálu v místech vymezených kartou lokality; 

q) zemědělské stavby včetně odstavných a parkovacích ploch, jednotlivých a 
řadových garáží, vše pro vozidla skupin 1, 2 a 3 v kapacitě potřebné pro provoz 
staveb v místech vymezených kartou lokality; 

r) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 
s) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
t) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu 

staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb; 

u) odstavné a parkovací plochy, jednotlivé a řadové garáže, vše pro vozidla skupin 
2 a 3 u staveb pro výrobu a skladování v kapacitě potřebné pro jejich obsluhu 
v lokalitách mimo obytné území. 
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B001 "Historické jádro" 

Území je charakteristické kompaktní zástavbou na středověké „rostlé“ parcelaci. 
Těžiště území tvoří Horní a Dolní náměstív západní části lokality a návrší s Dómem 
sv. Václava ve východníčásti území. 

Charakter zástavby je odlišný v části JZ od třídy Svobody, kde byla po zbourání 
hradeb počátkem 20. stol. vystavěna tzv. okružní třída charakteristická blokovou 
strukturou a situováním řady reprezentativní veřejných budov. Vzhledem k historické 
hodnotě urbanistické struktury i jednotlivých objektů má historické jádro statut 
městské památkové rezervace. 

Území si zachovává funkci centra obchodního, společenského a kulturního života. V 
objektech převažuje využití parteru pro obchod a služby. 

 Doprava uvnitř území je regulována režimem pěší zóny. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 001 88,19 +1 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 001 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B003 "Třída 17 listopadu“ 

Zástavba při třídě 17. listopadu a v jižní části lokality je tvořena solitérními objekty 
velkého měřítka s funkcí převážně školství (Univerzita Palackého, střední školy) a 
veřejné správy. V okolí ulice Masarykovy ve střední části území přechází struktura 
zástavby v blokovou tvořenou městskými obytnými domy s komerčním parterem (5 
NP). Severně od ulice Komenského se nachází armádní areál Žižkových kasáren 
(Vojenské velitelství střed). Centrem veřejného života v této lokalitě je Žižkovo 
náměstí na křížení třídy 17. listopadu a Masarykovy, kde je také soustředěna 
komerce a služby. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 003 33,32 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 003 hodnocena jako přípustná . 
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B004 "Lazce – jih“ 

Území má městský až předměstský charakter a slouží převážně pro bydlení, které je 
doplněno občanskou vybaveností a v menší míře dalšími službami a administrativou. 
Veřejnou vybavenost tvoří hlavně ZŠ Demlova a MŠ Na Letné. V území se nachází 
tři typické struktury obytné zástavby: 
nízkopodlažní (2–3 NP) bloková solitérní či řadová zástavba (mezi 
ulicemi Dlouhá, Demlova, Na Letné, Václava III.; mezi ulicemi 
Dlouhá, Na Letné, Urxova, Jiříčkova),  
rozvolněná struktura panelového sídliště (4–8 NP) doplněná množstvím zeleně 
(Dlouhá, Na Letné, Urxova, Řezáčova, Herrmannova, Synkova, Lazecká)  
a řadová zástavby rodinných a bytových domů podél ulice Lazecké (2–3 NP). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo 
/ 

varianta 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 004/V1 45,85 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 
B 004/V2 45,85 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 004 hodnocena jako přípustná , při preferenci varianty 1: 
Var. 1 – přeložka silnice II/448 
Požadavek je vymezen rozvojovou oso nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk – Krnov 
– Polsko (Opole), pro kterou vyplývají pro územní plánování obcí tyto úkoly: 

• řešit územní souvislosti východní tangenty I/46 Olomouc – Šternberk 

• řešit územní souvislosti přeložky II/448 Olomouc (severní spoj) 
             

 
B005 "Na střelnici“ 

Území se nachází severně od historického jádra a bezprostředně na něj navazuje. 
V bloku mezi ulicemi Studentská a U stadionu se kromě řady BD (6 NP) nachází 
objekty krajského soudu, státního archívu a monumentální historický objekt bývalých 
kasáren. Ve středu území v okolí ulice Bořivojovy má zástavba charakter obytné 
vilové čtvrti (2-3 NP), podél ulic Na Střelnici a částečně Lazecké se nachází městské 
bytové domy (3-6 NP) místy s obchodním parterem. V severní části území v ulici          
U Sportovní haly jsou situovány objekty finanční úřadu, VŠ kolejí a hotelu.  
Na východní straně ulice Kubíčkovy se nachází areál rozvodny ČEZ. Mezi ulicí 
Dobrovského a vilovou čtvrtí prochází pás parkové zeleně. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 0005 25,90 +1 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 005 hodnocena jako přípustná . 
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B007 "Šibeník“ 

Území je tvořeno částmi s různým charakterem i způsobem využití. 
Ve střední části území, rozděleném železniční tratí č. 275 Olomouc – Senice na 
Hané, se nachází obytná vilová zástavba (2–3 NP).  
Na západě území na nároží třídy Míru a ul. Pražské se nachází bývalý fort Šibeniční 
vrch, který sloužil jako kasárna a později celý areál až po ul. Na Šibeníku jako 
Vojenský opravárenský podnik, v současnosti pronajímaný areál výroby, skladů              
a služeb. Na JZ území jsou podél železniční trati situovány objekty skladů a garáží. 
V ul. Palackého, Erbenova a Wellnerova tvoří zástavbu městské polyfunkční domy 
(4–6 NP). Severní okraj území tvoří rozlehlý areál Gymnázia Hejčín s dominantou 
hlavní budovy (4 NP), sadem a sportovním areálem. Východně od gymnázia se 
nachází areál České pošty a depo autobusů DPmO. Jižně od areálu gymnázia při ul. 
Kašparově je situována zahrádkářská osada. 
Struktura území a komunikační síť je nedotvořená. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 0007 54,75 +1 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 007 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B008 "Mozartova“  
Území se nachází západně od centra mezi Čechovými sady a ulicí Foersterovou. 
V převážně pravoúhlé uliční síti je zástavba tvořena solitérními a řadovými RD, vilami 
a BD (2-5 NP). Rozvolněná struktura zástavby se nachází v SZ části území (BD v ul. 
Foersterova a areál ZŠ tř. Svornosti) a částečně na JV území (hotel Flora, 12 NP). 
Území je rozděleno železniční tratí č. 275 Olomouc – Senice na Hané se zastávkou 
Olomouc-město přístupné z ulice Boženy Němcové. 
V území se nachází několik ZŠ a MŠ. V ulicích Litovelské a Krapkově je funkce 
bydlení doplněna obchodem, službami a administrativou. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 0008 65,82 +1 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 008 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B010 "Polská“  
Území situované J od historického jádra, pestré využitím i strukturou. Hlavními osy 
území tvoří ul. Polská, Schweitzerova a Rooseveltova.  
Sev. částí území prochází žel. trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané. Sev. od 
železniční trati se nachází areály TS MO a Botanické zahrady UP sousedící se 
Smetanovými sady.  
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Bydlení je situováno převážně na J a JV území mezi ul. Polskou, Jihoslovanskou, 
Velkomoravskou a Rokycanovou. Zástavbu tvoří řadové BD a RD a samostatné 
viladomy v blokové struktuře. V SV okraji území se nachází enkláva vilové zástavby 
v ulicích Polská a Domovina. Panelové BD mimo blokovou strukturu se nacházejí v 
ul. Mišákově, Valdenské, Jakoubka ze Stříbra, Velkomoravské a na Varšavském 
nám.  
V Z části území se nachází areál Celní správy (Polská, Jihoslovanská) a areál bývalé 
sladovny dnes pronajímaný pro skladování apod. Na V území se nachází dosluhující 
výrobní areál na nároží ulic Rokycanova – V Kotlině z V sousedící s Mlýnským 
potokem. Na JV území v ulici Za Poštou je situován další dosluhující výrobní areál;         
v ulici Jakoubka ze Stříbra se nachází areál Státního veterinárního ústavu. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 010 70,28 +1 0 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 010 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B011 "Šantovka“  
Území využívané doposud převážně pro průmyslovou výrobu prochází přestavbou. 
Bývalé výrobní areály jsou členěny vodními toky, území dále rozděluje na severní a 
jižní část železniční trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané. 
Území dominuje areál bývalého výrobního podniku MILO, který se nachází v SZ části 
mezi rameny Mlýnského potoka, ve střední části mezi železnicí a ul. Šantova a jižně 
od železnice na poloostrově mezi tokem Moravy a Mlýnského potoka.  
V současnosti se zde připravuje výstavba komplexu Šantovka (obchodní centrum, 
multikino, bydlení, administrativa a volnočasové aktivity).  
Část území mezi ul. 17. listopadu, Šantova a Wittgensteinova tvoří areál armády.  
V území východně od ul. Wittgensteinovy se nachází solitérní objekt 
autoservisu/autosalonu. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 011 20,48 +1 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 011 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B013 "Třída Kosmonautů“ 

Severní část území se zástavbou převážně velkoměstského měřítka v okolí třídy 
Kosmonautů s tramvajovou trasou spojující centrum města s hlavním nádražím.  
Široký bulvár třídy Kosmonautů lemují deskové BD (8-10 NP) s vloženými objekty 
obchodu a služeb.  
Jižně od tř. Kosmonautů přechází zástavba do blokové struktury BD (3 NP).  
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Jih území, tvořený převážně průmyslovými areály, areálem teplárny apod., člení 
železniční trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané.  
V severovýchodním okraji území se nachází část přednádražního prostoru, který je s 
terminálem veřejné dopravy jedním z klíčových veřejných prostranství města. 
Prostranství dominuje výšková budova Regionálního centra Olomouc (RCO, 20 NP), 
s funkcí administrativy a veřejné správy.  
V území je velké množství objektů občanského vybavení (ZŠ Hálkova, SPŠE 
Štursova, Božetěchova, budovy úřadů, zdravotní zařízení atd.)   
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 013 86,71 +1 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 013 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B014 "Masarykova třída“ 

Území se zástavbou převážně velkoměstského měřítka v okolí Masarykovy třídy a 
severně od třídy Kosmonautů s tramvajovými tratěmi spojujícími centrum s hlavním 
nádražím. Na severu a západě sousedí lokalita s nábřežími Moravy a Bystřice. 
Masarykovu třídu a přilehlé ulice tvoří městské domy (6 NP) s komerčním parterem. 
Severní část třídy Kosmonautů tvoří deskové BD (8-10 NP) s vloženými objekty 
obchodu a služeb. Na východním okraji území se ve vazbě na hlavní železniční 
nádraží nachází přednádražní prostor zahrnující terminál veřejné dopravy, jedno z 
klíčových veřejných prostranství města. Plochy SZ od třídy Kosmonautů (kasárna 9. 
května) jsou významnou rozvojovou plochou. V území je množství objektů 
občanského vybavení (ZŠ a MŠ Zeyerova, budovy úřadů atd.)   
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 014 27,35 +1 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 014 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B016 "Pasteurova“ 

Jižní část území při soutoku Moravy s Bystřicí je charakteristická kompaktní blokovou 
zástavbou bytových domů (4-6 NP).  

Územím prochází Masarykova třída – hlavní osa spojující historické jádro s vlakovým 
nádražím a soustřeďující obchody a služby.  

Na křížení ulic Pasteurova a Kpt. Nálepky stojí na nábřeží Moravy pravoslavný kostel 
sv. Gorazda kompozičně umístěný na osu ulice Komenského. 

Severní a východní část území je tvořena nesourodou zástavbou panelových BD, 
areálů škol (Slovanské gymnázium a SOU zemědělské) a Vojenské nemocnice. Na 
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nároží ulic Pasteurova a Jeremenkova se nachází výrazná památkově chráněná 
budova bývalé dobytčí tržnice, dnes obchodní dům Senimo.  

Východní hranice území zahrnuje plochy železnice a má charakter periferie. Bariéra 
železničního koridoru (trať č. 270 Olomouc – Zábřeh n. Mor.) ve východní části 
území je příčinou komplikovaných dopravních vztahů (zejm. vedení ulice Pasteurovy 
propojující centrum se SV částí města). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 016 38,92 +1 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 016 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B019 "Klášterní Hradisko“ 

Dominantou území je národní kulturní památka Klášterní Hradisko – barokní komplex 
bývalého kláštera sloužící dnes jako vojenská nemocnice. Okolí Hradiska náleží do 
ochranného pásma kolem kulturních památek Hradisko – Svatý Kopeček. 
Severní část území je tvořena rozlehlým průmyslovým areálem Farmak dopravně 
obsluhovaným z ulice Na Vlčinci, resp. železniční vlečkou z hlavní trati č. 270 
Olomouc - Zábřeh.  
V západní části území v okolí ulice Jablonského převažuje zástavba řadovými RD 
(1-2 NP).  
Výraznou stavbou je budova Střední školy zemědělské v ulici U Hradiska. Na nároží 
ulic Na Vlčinci a U Hradiska se nachází areál Střední školy služeb (3-4 NP). 
Východní část lokality při železniční trati je nezastavěná z části využívaná jako orná 
půda. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 019 58,13 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 019 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B020 "Černovír“ 

Jedná se o zastavěné území místní části Černovír, které má vesnický charakter s 
rostlou strukturou a s převažující funkcí bydlení v RD (1 NP) ve fragmentované 
řadové zástavbě. Výjimku tvoří rozlehlý bývalý školní statek (dnes pronajímaný 
výrobní a skladový areál).Veřejné vybavení tvoří mateřská a základní škola v ulici 
Petříkově, kostel na Frajtově náměstí a ubytovna v ulici Jablonského. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 20 49,79 0 +1 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 021 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B022 "Lazce – sever“ 

Území severně od centra města má převážně venkovský charakter daný řadovou 
zástavbou RD (1-3 NP).  
Vedle funkce bydlení zaujímá velkou část území výrobní areál firmy Grios (lehká 
kovovýroba) situovaný mezi obytnou zástavbou v ulicích Lazecká, Vahalíkova a 
Florykova a tokem Moravy. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 022 21,67 0 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 022 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B024 "Řepčín, Hejčín“ 

Těžištěm území je historická rostlá struktura obce Hejčín situovaná kolem ulic 
Řepčínská, Břetislavova, Horní Hejčínská, Dolní Hejčínská, Tomkova a kolem 
Mrštíkova náměstí. 
Jedná se o řadovou zástavbu RD (1-3 NP) částečně s obchodním parterem. Toto 
drobné měřítko je postupně doplňováno další zástavbou solitérních objektů a areálů. 
Na SV straně ulice Svatoplukovy se nachází monumentální komplex budov internátní 
ZŠ prof. Z. Matějčka pro děti se zdravotním postižením. Výstavba BD (4 NP) byla v 
posledních letech realizována na východní straně ulice Balbínovy, poblíž Mlýnského 
potoka mezi ulicemi Břetislavova a Jarmily Glazarové a v ulici Nová Hejčínská. Starší 
BD (4-5 NP, 50. léta 20. stol.) se nacházejí také podél ulice Ladovy. V této části se 
nachází také gymnázium a budova Centra sociálních služeb Klíč. Mezi ulicemi Nová 
Hejčínská a Tomkova je situován areál Armády ČR. Na JV okraji lokality se rozkládá 
výrobní areál firmy Mopos (potravinářské technologie). JZ hranici území tvoří žel. trať 
č. 275 Olomouc – Senice na Hané. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo 
/ 

varianta 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 024/V1 024 66,20 0 +1 0 0 0 +1 0 
B 024/V2 024 66,20 0 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 024 hodnocena jako přípustná , při preferenci varianty 1. 
Var. 1 – přeložka silnice II/448 
Požadavek je vymezen rozvojovou osou nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk – 
Krnov – Polsko (Opole), pro kterou vyplývají pro územní plánování obcí tyto úkoly: 

• řešit územní souvislosti východní tangenty I/46 Olomouc – Šternberk 

• řešit územní souvislosti přeložky II/448 Olomouc (severní spoj) 
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B025 "Moravské železárny – východ“ 

Území situované na SZ okraji města v místní části Řepčín je v současnosti součástí 
areálu Moravských železáren (součást skupiny UNEX Uničov). 
Východní hranici území tvoří přírodní linie Mlýnského potoka, severním směrem 
území hraničí s CHKO Litovelské Pomoraví. 
Území je částečně zastavěno staršími provozy železárny. 
Celá plocha je určena ke změně využití. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 025 11,74 +1 +1 0 +1 0 +2 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 025 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B028 "Pražská – východ“ 

Území se nachází severozápadně od centra města při výpadovce směr Litovel               
a Mohelnice (R 35). 
Členité území je zastavěno v jižní části při ulicích Erenburgově a NaTrati a dále 
částečně na severu území podél ulice Řepčínské. 
U křižovatky ulic Řepčínské a Křelovské je za zástavbou RD 
situován areál bývalého areálu Benziny, který je v současné době bez využití.  
Jižní část území je tvořena zástavbou převážně řadových RD (2-3 NP). Území 
dominuje kostel sv. Cyrila a Metoděje (poč. 30. let 20. století) na Cyrilometodějském 
náměstí, jež se nachází se na okraji zastavěného území a jehož forma není 
vymezena. Při ulici Svatoplukově je situován areál dvou fotbalových hřišť. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 028 70,53 +1 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 028 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B029 "Pražská – západ“  
Území se nachází severozápadně od centra města při ulic Pražské, která tvoří 
výpadovku směrem na Litovel a Mohelnici (R 35). 
Jihovýchodní okraj území je charakteristický řadovou zástavbou RD (2-3 NP), která k 
SZ přechází do řádkové struktury BD (3-4 NP) v ulici Norské a současné zástavby 
BD (4-6 NP) v ulici Generála Píky. Mezi touto zástavbou a hřbitovem se v ulici 
Politických vězňů nachází panelové BD (8 NP) a viladomy (5 NP).  
Západně od obytné zástavby se nachází olomoucký ústřední hřbitov s centrálně 
umístěnou hřbitovní kaplí a krematoriem na západním okraji hřbitova.  
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Severní části území dominuje Obchodní centrum Olomouc CITY (Globus, Cinestar, 
25 000m2). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 029 89,54 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 029 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B033 "Neředín“  
Území původně samostatné vesnice se nachází západně od centra města. 
Historická zástavba Neředína se nachází na severovýchodě území v mírné kotlině. 
Jedná se o rostlou strukturu vesnického typu formovanou kolem vřetenovité návsi 
(ulice Neředínská). Historický střed je obestavěn novodobou zástavbou řadových RD 
(ulice Západní a Družstevní, Římská. Letců, Klusalova, 1-3 NP) a volně stojících RD 
(1-2 NP). Jižně od třídy Míru byl vystavěn areál VŠ (Fakulta tělesné výchovy a koleje 
Univerzity Palackého, 4-5 NP). 
Na jihozápadním okraji zastavěného území se nachází Neředínský rybník – 
rekreační přírodní zázemí Neředína.  
V jižní části území při ulici Hněvotínské se nachází areál letecké záchranné služby 
s heliportem.  
Nezastavěná část území je bývalým vojenským areálem a půda je vyjmuta ze ZPF.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 033 89,61 0 0 +1 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 033 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B034 "Jílová“  
Území se nachází západně od centra města a je jednou z nejhustěji obydlených 
oblastí města. 
Celé území je zastavěné volnou strukturou ( 2. pol. 20. stol.). Území dominuje obytná 
zástavba převážně deskových a bodových BD (8-12 NP). Zástavba RD se nachází 
na jihovýchodě lokality v ulicích Dobnerova, Na Chmelnici, Skřivánčí (vily 2-3 NP) a 
na jihozápadě lokality (řadové a atriové RD 1-3 NP) v ulicích Einsteinova, Růžová, 
Karafiátová, Rošického, Járy da Cimrmana. Občanské vybavení je soustředěno na 
severu území kolem Tererova náměstí (ZŠ, MŠ, komerce, služby), dále jižněji OD 
TIMPO na nároží tř. Svornosti a ulice U Kovárny a dále na křižovatce ulic 
Foersterovy a Na Vozovce. Ve střední části ulice Stupkovy jsou situovány MŠ a ZŠ, 
v její severní části se nachází areál telekomunikační firmy (O2). Na jihozápadním 
okraji území je situován bývalý výrobní areál. Ve středu území je situován Park 
Malého prince, další menší plochy zeleně jsou rozptýleny v obytné zástavbě. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 034 99,46 0 0 -1 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 034 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B035 "Tabulový vrch“  
Jedná se o rozsáhlé území západně od centra, zahrnující areál Fakultní nemocnice a 
vojenský areál v okolí fortu Tabulový vrch.  
SV část území tvoří areál FN, přístupný z ulice Hněvotínské, I.P.Pavlova a z 
Brněnské. Součástí areálu je lékařská fakulta UP. 
Území navazující západně na areál nemocnice tvoří areály ve vlastnictví nemocnice 
a armády; některé z nich jsou postupně uvolňovány pro funkci bydlení.  
JZ část území je převážně obytným územím, v jižní části převládá volná struktura 
panelových deskových a bodových (věžových) BD (8,12 NP) s enklávami solitérních 
viladomů v ulicích Pionýrské a Vojanově. V SZ části území byly v nedávné době 
vystavěny volně rozmístěné BD (5NP) a další výstavba BD se připravuje. V této části 
území nejsou dořešeny komunikační vazby a prostupnost územím. Veřejné vybavení 
tvoří kromě nemocnice areál Gymnázia Čajkovského a MŠ Pionýrská.  
V ulici I. P. Pavlova je situován kostelík – pozůstatek původní vesnické zástavby. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 035 101,53 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 035 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B036 "Cihelna“  
Území na JZ okraji města je dle historické parcelace dané terénní konfigurací a 
trasováním cest rozděleno do menších lokalit s různým využitím.  
Podél ulice Okružní je situován areál řadových garáží (1 NP). Západně od něj se 
rozkládá hřbitov. Dále směrem na jih podél ulice Okružní jsou situovány 
zahrádkářské osady a částečně zástavba řadovými nebo samostatně stojícími RD 
(1-2 NP).  
Osou území je ulice Balcárkova, podél které je od jihu situováno bydlení, dále areál 
garáží, skladů a severozápadně areál bývalé cihelny, v současnosti využívaný jako 
betonárna. SZ část areálu cihelny tvoří dobývací prostor a přiléhající chráněné 
ložisko cihlářské suroviny. Hornická činnost je od roku 2005 přerušena. 
 Severní část území je převážně nezastavěná. Nachází se zde areál historické 
prachárny.  
Pozemky na místě bývalého vojenského areálu jsou vyjmuty ze ZPF, zbývající 
plochy tvoří orná půda. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 036 81,84 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 036 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B038 "Horní Lán“ 

Území se nachází na JZ okraji města.  
Zástavba v území vznikala od 90. let 20. stol. do současnosti a má charakter 
převážně velkoplošných objektů s funkcí maloobchodu – hal se sousedícím 
parkovištěm na terénu.  
Zástavbu obchodních areálů tvoří zejména OC Haná (hypermarket TESCO a 
obchodní galerie, 12000m2) a další velkometrážní prodejny (nábytek, elektronika, 
sport, hobby apod., celkem 16000m2).  
Výjimku ve struktuře a funkci v území tvoří SV část lokality, kde je situován obytný 
soubor BD (4 NP) a několik starších RD podél ulice I.P.Pavlova. Podél ulice 
Hraniční, jižně od smyčky tramvaje byl dokončen objekt bydlení a administrativy 
Horní Lán           (8 NP). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 038 44,21 0 0 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 038 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B039 "Slavonín – sever“ 

Území se nachází jižně od centra města.  
Z velké části nezastavěné území leží mezi obytnou sídlištní zástavbou sídliště Povel 
na severu a zástavbou Slavonína na jihu, 
kde na tradiční vesnickou strukturu navazuje výstavba převážně samostatně 
stojících RD v zahradách (1-2 NP).  
Zástavba je soustředěna v okolí hlavních ulic Jižní a Arbesovy.  
V blízkosti ulice Brněnské se nacházejí objekty veřejného vybavení (hotel, prodejny, 
služby).  
V SV okraji území se ve vazbě na sídliště Povel nachází velkoprodejna potravin. 
Občanské vybavení tvoří ZŠ Jižní a MŠ Arbesova. Jižně od ulice Jeremiášovy je 
realizována výstavba dalších BD (8 NP). 
Ve středu území jsou pozemky součástí ZPF – orná půda. Územím protéká od 
severu k jihu vodoteč, levobřežní přítok Nemilanky. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 039 74,39 0 0 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 039 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B040 "Povel“  
Území se nachází jižně od centra za městským okruhem (ul. Velkomoravská). 
V území převažuje volná struktura zástavby.  
Vysokopodlažní deskové a bodové (věžové) panelové domy (8,12 NP) jsou 
rozmístěny v otevřených blocích s veřejnou zelení. Výjimku tvoří historicky starší 
obytná zástavba řadových RD se zahradami v ul. Holečkově (1-3 NP). Veřejné 
vybavení tvoří rozlehlý areál ZŠ Heyrovského, MŠ Lužická, MŠ Nedvědova, 
poliklinika Jánského a DDM Jánského.  
Obchody a služby jsou soustředěny v okolí ulice Jánského. Na severním okraji 
území je situován Hotelový dům; na jihu při ulici Velkomoravské, resp. Heyrovského 
se nachází výrobní a skladový areál Oděvního podniku.  
Okolí tohoto areálu mezi ulicemi Jánského, Jeremiášova a Hraniční tvoří 
nezastavěné území s ornou půdou. 
Ulice Brněnská a Velkomoravská jako směrově dělené komunikace s malým počtem 
přechodů (podchodů) jsou bariérami pro prostupnost území. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 040 50,70 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 040 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B041 "Nové Sady – sever“  
Území se nachází jižně od centra za městským okruhem (ul. Velkomoravská), na 
východě hraničící s tokem řeky Moravy.  
V území převažuje volná struktura zástavby. Vysokopodlažní deskové panelové 
domy (8,12 NP) jsou rozmístěny v otevřených blocích s veřejnou zelení. Výjimku 
tvoří historicky starší obytná zástavba na východní části ul. Rooseveltovy a na nároží 
ulic Holečkovy a Schweitzerovy (řadové BD se zahradami 2-4 NP). 
Občanské vybavení tvoří areál ZŠ a MŠ Holečkova v SZ části území, rozlehlý areál 
SOU stavebního se sportovním zázemím v SV části území a dále ZŠ v ul. 
Rooseveltově a MŠ v ul. Radově. 
Obchody a služby se soustřeďují v obchodním centru na jižní straně ulice Zikova 
(OD Atrium, mimo vymezené území).  
Na JV území se nachází areál HZS. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 041 39,91 0 +1 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 041 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B042 "Nové Sady – střed“ 

V území ležícím jižně od centra se vyskytují dvě základní struktury: historická rostlá 
zástavba vesnického charakteru při ulicích Teichmannově (historická vesnice Povel) 
a Střední Novosadské, resp. ul. U Kapličky a zástavba BD ve formě otevřených 
bloků, deskových či bodových domů (6-12 NP) obklopených veřejnými 
prostranstvími. Panelová zástavba je doplňována současnými developerskými 
projekty BD. Území vykazuje vysokou hustotu obyvatel. V Z části území se uprostřed 
parku nachází zachovalá historická kaplička. 
Obchod a služby jsou soustředěny do SV okraje území do OD Atrium a sousedících 
supermarketů. Ulice Střední Novosadská má částečně obchodní parter.  
V severní části se nachází areál ZŠ a MŠ Rožňavská, další ZŠ a MŠ je situována v 
jižní části Střední Novosadské ul., kde je také umístěn menší sportovní areál TJ 
MILO.  
Na V straně Střední Novosadské se nachází areál SOU stavebního. V ulici Peškově 
je situován domov důchodců. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 042 67,35 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 042 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B044 "Pod Velkomoravskou“ 

Území se nachází JZ od centra města na levém břehu řeky Moravy. 
Ve středu území se nachází rozlehlý areál bývalých Vojenských opravárenských 
závodů (VOP 026 Šternberk), cca z poloviny zastavěný halovými objekty pro výrobu, 
v současnosti bez využití po ukončení činnosti VOP v tomto závodě. Objekty jsou 
v dobrém stavebně-technickém stavu. 
Na severu území byly vystavěny velkometrážní prodejny (Baumax, Elektro) s 
dopravní obsluhou z ulice Holické. V jižní části území jsou ojedinělé RD, dále 
zahrady a částečně orná půda. 
Do areálu bývalého VOP je přivedena železniční vlečka, která se odpojuje ze 
železniční trati č. 301 Olomouc - Prostějov. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 044 32,48 0 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 044 hodnocena jako přípustná . 
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B045 "Nový Svět“ 

Území je situované JV od centra města.  
Na S a Z území převažuje obytná zástavba, J a V tvoří převážně areál bývalého 
zemědělského podniku SEMPRA a další menší výrobní a skladové areály.  
Osou obytného území je ulice Přichystalova, která na jižní hranici území končí v 
polích. Ulice Sudova je stopou historické vesnice se strukturou řadových RD s 
dlouhými pásy zahrad. V S části území převažuje zástavba RD (1-2 NP) doplněná 
BD (3-4 NP); v JZ části je charakter zástavby velmi proměnlivý od atriových domů, 
řadových i samostatných RD až po panelové domy (5-8 NP).  
Osou výrobní zóny je ulice Šlechtitelů, na jejíž západní straně se nachází areál 
bývalého podniku SEMPRA (v současnosti ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR). 
Veřejné vybavení tvoří ZŠ a MŠ na nároží ulic Přichystalova a Sudova a kulturní dům 
v ulici Sudově.  
Ze SZ ohraničuje území železniční trať č. 301 Olomouc – Prostějov. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 045 83,15 0 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 045hodnocena jako přípustná . 

             

 
B049 "Rolsberk“ 

Území situované JV od centra města je tvořeno několika typy struktury a funkčního 
využití. 
Osou území se smíšeným charakterem je ulice Rolsberská, resp. Přerovská.  
V severní části je situována zástavba RD (1-3 NP) v těsné blokové struktuře. 
Původní osada Rolsberk (zal.1785) – se nachází při ulici Rolsberské a zástavba je 
zde devastována vlivem intenzivní automobilové dopravy.  
V SZ části území je situováno autobusové nádraží a hobbymarket Hornbach. 
Západní část území dále tvoří převážně rozsáhlé výrobní areály vyplňující prostor 
mezi ulicemi Přerovská a Sladkovského (např. výrazná architektura Solných mlýnů), 
zatímco střední část území východně od Přerovské je využita pouze pro dočasné 
funkce, zejm. pro autobazary a zbytek ploch zde tvoří zahrady a orná půda. V J části 
území je situována jak obytná zástavba (ul. U Solných mlýnů, Hollarova), tak výrobní 
areály. Dominantu zde tvoří areál potravinářského podniku PENAM. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 049 62,34 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 049 hodnocena jako přípustná . 
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B052 "Hodolany – centrum“ 

Území se nachází východně od centra města.  
Těžištěm zástavby je ulice Hodolanská spolu s územím záp. směrem k železnici             
a zástavbou v okolí ul. Elišky Krásnohorské.  
Dopravní osou je ulice Hodolanská s tramvajovou tratí vedoucí od hlavního nádraží 
do Pavloviček. 
Rostlá bloková struktura řadových RD (1-3 NP) je doplněna novodobými solitérními 
objekty. Mimo střed území přibývají odlišné typy zástavby: bodové panelové BD            
(4 NP), areály výroby (ISH,Seliko a Lesaffre, Mrazírny FROL, Agrozet).  
Ze záp. strany zasahují do území plochy hlavního vlakového nádraží. 
Veř. vybavení je soustředěno zejm. na ulici Hodolanské (ZŠ a MŠ Řezníčkova, dále 
obchody a služby). V ul. Tovární se nachází budova Hodolanského divadla, v souč. 
době nefunkční.  
Kromě kostela církve husitské na hlavní ulici se nachází katolický kostel z poč.             
20. stol. v ul. Jiráskově a odsvěcená kaple v ulici El. Krásnohorské.  
Mezi ulicemi Purkyňova a Farského je situován sportovní areál TJ Hodolany (fotbal, 
tenis, volejbal). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 052 94,67 0 0 -1 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 052 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B055 "Bělidla“  
Území se nachází východně od centra města. 
Jedná se o území původně samostatné osady s rostlou blokovou strukturou 
drobného měřítka zastavovanou postupně od 16. stol. převážně řadovými domy (1-2 
NP).  
Centrum tvoří rozšířený prostor v ulici Táboritů. Na okrajích blokové struktury, 
zejména západním a severním směrem navazují na zástavbu areály výroby a 
služeb. 
V SV segmentu území se nachází zahrady a orná půda. 
Vybavenost území tvoří ZŠ a MŠ v ulici Táboritů, v jejímž blízkém okolí jsou 
situovány i drobné provozovny obchodu a služeb. 
Největším výrobním areálem je AŽD Praha, a.s. (kolejová a silniční technika) 
situovaný v Z části území. V ulici Ondřejově je situován výrobní areál firmy Draps 
(oděvní průmysl). 
Ze západu ohraničuje území železniční trať č. 310 Olomouc – Krnov. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 055 52,39 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 055 hodnocena jako přípustná . 
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B056 "Pavlovičky“  
Osu území situovaného SV od centra města tvoří ulice Pavlovická a Chválkovická          
s historickou stopou zástavby vzniklé kolem hlavní cesty směr Šternberk (I/46). 
Zástavba zde má charakter řadových domů (1-3 NP) s funkcemi bydlení, obchodu, 
služeb. Na tuto osu navazuje zástavba RD (1-3 NP) v ulicích Gorkého, Sibiřská, 
Veverkova, Kampelíkova a Na Zákopě. V J části území se nachází špalíček BD (3 
NP) mezi ulicemi Pavlovická, Edisonova a U Podjezdu.  
Okrajové části s charakterem periferie tvoří areály výroby, skladování a služeb s 
vazbou na plochy železnice (tratě č. 270 směr Zábřeh a č. 290 směr Šternberk). Na 
severu území se nachází plochy zahrádek a orné půdy. 
Vybavenost je soustředěna kolem hlavní ulice Pavlovické / Chválkovické. Nachází se 
zde ZŠ Pavlovická a ZŠ Čadova, pošta atd. 
Ulice Pavlovická a Chválkovická jsou zatíženy nadměrnou tranzitní dopravou s 
výhledovým odlehčením po vybudování východního obchvatu města (I/46 – 
Východní tangenta). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 056 55,02 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 056 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B058 "Chválkovice“  
Centrum původně samostatné obce SZ od centra města tvoří Selské náměstí – 
vřetenovitá náves se zachovalou urbanistickou formou tvořenou souvislými frontami 
hanáckých stavení (1-2 NP) a se špalíčkem budov a kostelem v ploše návsi.  
Návsí prochází alej, prohlášená nemovitou kulturní památkou.  
Širší centrum území tvoří další obytná zástavba převážně řadových RD s jednotnou 
stavební čárou (1-2 NP).  
Na okrajích území jsou situovány areály výroby, skladování, obchodu a občanské 
vybavenosti. 
Veřejné vybavení tvoří domov seniorů Pohoda v ulici Švabinského, hotel Hanácký 
dvůr a soukromá veterinární nemocnice na Selském náměstí, fotbalové hřiště 
místního klubu v ulici Švabinského. 
Výraznějším objektem obchodu a služeb je bývalý mlýn v JZ části ul. Chválkovické. 
V JV segmentu území se nacházejí areály zemědělské výroby (AGRA Chválkovice) 
a zpracování kovoodpadu (TSR) přístupné z ulice Železniční.  
V SV části území se nachází plocha hřbitova. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 058 88,09 0 0 0 +1 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 058 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B059 "Týneček“  
Území tvoří původně samostatná obec se nachází na SZ okraji městské aglomerace 
na silnici I/46 Olomouc – Šternberk. 
Původní struktura řadových domů (1-2 NP) kolem bloudkova náměstí je doplněna 
novodobější zástavbou samostatně stojících RD (1-2 NP). 
Veřejné vybavení tvoří MŠ na Blodkově náměstí a penzion ve Šternberské ulici. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 059 38,88 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 059 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B060 "Chomoutov - sever“  
Místní část Chomoutov, původně samostatná obec, se nachází na severním okraji 
správního území města. Jedná se o zástavbu RD (1-2 NP) venkovského typu 
v ulicích Štěpánovská, Čapky-Drahlovského, Písečná a Za Moravou. Při ulici 
Štěpánské se nachází budova soukromé Střední školy stavební a podnikatelské. 
Území obce leží v CHKO Litovelské Pomoraví. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 060 13,56 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 060 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B061 "Chomoutov - jih“ 

Místní část Chomoutov, původně samostatná obec, se nachází na severním okraji 
správního území města. 
Území je charakteristické vesnickou zástavbou převážně řadových jednopodlažních 
RD. 
Mezi ulicemi Dalimilova a Hrachoviska se nachází výrobní areál firmy SIWATEC;           
v severní části ulice Hrachoviska je situován areál bývalého ZD, dnes areál převážně 
s funkcí drobné výroby, skladování a zpracování kovových odpadů. 
V jižní části území kolem ulice Výstavní se nachází sídliště nových RD (1-2 NP). 
Území obce leží v CHKO Litovelské Pomoraví. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 061 59,06 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 061 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B065 "Topolany“  
Místní část Topolany je původně samostatnou obcí ležící na západ od města u 
silnice č. II/448 směr Těšetice.  
Střed obce má rostlou strukturu hospodářských usedlostí seřazených do ulicovky 
podél ulice Bílkovy a Nedbalovy na jižním konci rozšířené do trojúhelníkové návsi. 
Na okrajích obce (ulice Bratří Čapků, Třešňová a část. U Parčíku převažuje 
novodobá zástavba solitérními RD.  
Na Západním okraji obce se nachází ZD a provozovna výroby nábytku. V ulici 
Nedbalově sídlí Dětské centrum 1990, nestátní zařízení zaměřené na péči o děti a 
mládež s mentálními a kombinovanými vadami. Dále se v obci nachází základní 
škola. 
Dominantou na křižovatce ulic Bílkova a U Sv. Jana je objekt kostela. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 065 34,65 0 0 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 065 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B067 "Nedvězí“ 

Území tvoří bývalá samostatná obec Nedvězí, ležící na JZ okraji města. 
Centrum obce tvoří tradiční řadová zástavba statků (RD) kolem hlavní ulice 
Jilemnického, která se ve V části rozšiřuje do vřetenovité návsi s kaplí. Na okrajích 
obce přechází zástavba ve volnou strukturu samostatně stojících RD.  
Zastavěné území ukončují záhumenní cesty. 
Veřejné vybavení tvoří MŠ v ul. Neklanově a sportovní areál (fotbal. hřiště a zázemí) 
situovaný na J okraji obce.  
V obci je několik výrobních areálů, největším z nich, je areál bývalého ZD (ulice U 
Romzy, v současnosti kovovýroba a kryté autovrakoviště (J od ulice U Romzy) a dále 
areál výroby a služeb na SZ území při vjezdu do obce. 
Z rybníka na S straně území vytéká jižním směrem potok Romza. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 067 581,40 0 0 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 067 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B069 "Slavonín – jih“ 

Historicky samostatná obec Slavonín, v současnosti místní část Olomouce, se 
nachází na JZ okraji správního území města.  
Území zahrnuje historickou strukturu řadové zástavby RD v okolí hlavních ulic 
Kyselovské, Jižní a Zolovy. Na tuto strukturu navazuje novodobá zástavba 
samostatně stojících RD v ulicích Na Stráni a Machátova a bytových viladomů na 
jižní straně ulice Jižní. V centru obce se nachází kostel sv. Ondřeje a kaple sv. 
Floriána. 
Při ulici Jižní je situována ZŠ a sportovní areál Sokola (tělocvična, fotbalové hřiště).  
V Z části území v ulici Za Kostelem se nachází výrobní areál fy DITREX.  
Na jižním okraji území je situována bývalá cihelna, památkově chráněný objekt ve 
velmi špatném stavu.  
JV hranici území tvoří železniční trať č. 301 Olomouc – Prostějov. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 069 88,83 0 +1 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 069 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B071 "Nemilany“ 

Jedná se o území původně samostatné obce na jižním okraji města. 
V okolí hlavních ulic Lidická, Kožušanská, Hviezdoslavova je území tvořeno 
historickou strukturou řadové zástavby RD / býv. zemědělských statků (1-2 NP) s 
dlouhými zahradními trakty, ukončenými často záhumenními cestami.  
Novodobější zástavba je situována v ulicích Povelská, Česká čtvrť, Hviezdoslavova 
a 
Janíčkova. 
Veřejné vybavení tvoří ZŠ a pošta v Raisově ulici v centru obce a sportovní hřiště na 
jihu při ulici Sportovní.  
Na JZ území je situován výrobní areál (bývalá zemědělská výroba, v současnosti 
dřevovýroba).  
Po Z hranici území prochází železniční trať č. 301 Olomouc – Prostějov se zastávkou 
na křížení s ulicí Lidickou. 
Územím protéká vodoteč Nemilanka, která se občas rozlévá z břehů. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 071 64,09 0 0 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 071 hodnocena jako přípustná . 

             

B073 "Nové Sady – jih“ 

Území se nachází na jižním okraji města.  
Zástavba kolem ul. Dolní Novosadské má charakter venkovské řadové zástavby 
(převážně 1 NP) s pruhy zádomních zahrad. Další zástavba obdobného charakteru 
je situovaná v západní části území podél ul. Slavonínské, Vratislavovy a Požárníků. 
Několik nově postavených RD je situováno na JZ hranici lokality při ulici Požárníků. 
Západně od ulice Dolní Novosadské se nachází menší skladové a výrobní areály. 
Zbývající území je nezastavěné a tvoří jej orná půda.  
Území rozděluje železniční trať č. 301 Olomouc – Prostějov procházející ze SV na 
JZ. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 073 55,27 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 073 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B077 "Nový Dvůr“ 

Území zemědělského statku umístěného mimo souvislou zástavbu v zemědělské 
krajině jižně od města. 
Zástavba je organizována podél komunikace na západní straně území. 
 Hospodářské budovy pro živočišnou a rostlinnou výrobu jsou soustředěny kolem 
dvora v těžišti zástavby.  
Severně a jižně od dvora jsou podél komunikace situovány objekty bydlení (RD). 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 077 9,68 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 077 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B079 "Holice – centrum“ 

Území původně samostatné obce Holice ležící na JV okraji města. 
Centrum Holice tvoří rozlehlá vřetenovitá náves se zachovalo strukturou řadových 
selských stavení (1-2 NP). Uprostřed náměstí je situován kostel sv. Urbana. 
Západně od návsi „v druhém plánu“ se nachází panelová zástavba BD (8 NP) a areál 
bývalého 
cukrovaru pronajímaný pro skladování, výrobu atd. V J části území se nachází starší 
zástavba řadových RD v ulicích Keplerova, Na Zábraní a Partyzánská, doplněná 
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novou zástavbou převážně samostatných RD a staršími solitérními BD v ulicích 
Slunečná a Ječmínkova. V 
ýchodní část v okolí ulice Přerovské tvoří rozptýlená zástavba areálů prodeje a 
služeb.  
Ulice Stará Přerovská je záhumenní ulice s částečně dochovanou strukturou 
zástavby. 
Veřejné vybavení tvoří soubor budov ZŠ a MŠ přímo na návsi Svobody a v jeho 
těsné blízkosti (směr Stará Přerovská).  
Část objektů na náměstí má v parteru provozovny obchodu a služeb. 
Na náves Svobody směřují zástavbou důležité pěší průchody. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 079 80,97 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 079 hodnocena jako přípustná . 

             

B084 "Hamerský potok“ 

Území tvoří zástavba v okolí ulice Hamerské, resp. toku Hamerského potoka JV od 
centra města. 
Území je organizováno v blokové uliční struktuře s převážně řadovými RD (1-2 NP), 
resp. dvojdomy a samostatnými domy v jižní části území.  
Osou území je ulice Hamerská, která vede podél toku Hamerského potoka – náhonu 
tekoucího ze SV na JZ mezi řekami Bystřicí a Moravou. V zástavbě Hamerský náhon 
protéká sevřeným korytem a je tak v území jedinečnou hodnotou.  
V jižní části území 
při ulici Přerovské se nacházejí objekty prodeje a služeb (vč. čerp.stanice). Dále je 
zde situován areál 1. HFK Olomouc (Holický fotbalový klub) se dvěma fotbalovými 
hřišti a zázemím s přístupem ze S z ulice U Hřiště. 
Za nejbližší vybaveností směřují obyvatelé území do centrální části Holice na protější 
straně ulice Přerovské. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 084 45,40 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 084 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B087 "Fort V.“ 

Území zahrnuje bývalý fort č.V u křižovatky ulic Lipenské a Hamerské a navazující 
areály výroby a služeb přístupný z ulice Hamerské (prodej dřeva NIKA, autodíly 
OPOLTRANS a dopravní stavby ECOVIA). 
Původní vojenská pevnost byla po zrušení odprodána a zdivo rozebrána. Patrné jsou 
jen terénní valy, které byly v r. 1999 vyhlášeny nemovitou kulturní památkou. 
V prostoru bývalé pevnosti se nachází několik staveb pro bydlení. 
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Jižně od bývalé pevnosti jsou situovány zahrádky.  
Do areálu výroby 
a služeb je zavedena železniční vlečka, která prochází areálem podniku SETUZA. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 087 19,37 0 0 0 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 087 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B088 "Droždín“  
Původně samostatná obec na úpatí Oderských vrchů, vzdálená z centra města cca    
7 km SV směrem, dopravně dostupná přes Bystrovany nebo Samotišky. 
Nejstarší část obce tvoří zástavba podél dnešních ulic Gagarinovy, V Rynkách, 
Vítězství, Arnoldovy a Na Příhonu, v terénním úvoze vodoteče Adamovky. Rostlá 
struktura se zachovalým vesnickým charakterem je na okrajích doplňována RD 
samostatně stojícími v zahradách.  
Na S okraji se nachází objekty vodojemů, na JZ areál ZD, SV část území je tvořena 
rozsáhlou chatovou resp. zahrádkářskou kolonií. 
Veřejné vybavení tvoří ZŠ a MŠ v ul. Gagarinově. Dále se zdenachází menší 
provozovny zahradnictví a tiskárny. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 088 75,65 0 0 -1 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 088 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B090 "Svatý Kopeček“ 

Území se nachází na severovýchodě správního území města na terénní hraně 
Oderských vrchů nad rovinnou Moravské nivy. 
Dominantou území je barokní poutní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku, s pohledovou orientací JZ směrem na město. Poutní areál kromě 
samotného chrámu tvoří křídla rezidencí, ambit, který zasahuje do parkové části 
oddělující poutní areál od obce a další historické budovy související s provozem 
poutního místa.  
Území je chráněno ochranným pásmem komplexu Hradisko – Svatý Kopeček. 
Zástavba v centrální části je tvořena převážně nesouvislou řadovou zástavbou (1-3 
NP). Na okrajích území zástavba přechází do volnější struktury samostatně stojících 
RD (1-2), doplněných skupinami BD (3-4 NP) a uspořádání je ovlivněno členitým 
terénem. 
Jih území tvoří plochy luk, zahrad a orné půdy. 
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V centru v ul. Dvorského se nachází ZŠ, pošta a drobné provozovny obchodu                 
a služeb. MŠ je přístupná z ul. Kovařovicovy. 
V severní části území se nachází hřbitov. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 090 54,73 0 0 -1 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 090 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B093 "Radíkov“ 

Původně samostatná obec Radíkov leží v kopcovité krajině na SV okraji správního 
území města.  
Území je vymezeno zastavěným územím obce, s rozšířením za jeho stávající 
hranice v severní části území. 
Zástavba je situována v terénní inverzi podél vodoteče Lošovského 
potoka a jeho přítoků. Zástavbu tvoří převážně samostatně stojící RD v rostlé 
struktuře. Nejstarší část zástavby tvoří domy ve V části ulice Náprstkovy a v okolí ul. 
Na Pevnůstce.  
Původní vesnická obytná zástavba je doplněna na západě a severu území chatovými 
osadami. 
Veřejné vybavení pro území se nachází v nedaleké místní části Sv. Kopeček. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 093 30,28 0 0 0 +1 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 093 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B095 "Lošov“ 

Původně samostatná obec Lošov leží v kopcovité krajině na SV okraji správního 
území města. 
Zástavba je situována na svazích v okolí Lošovského potoka. 
Nejstarší část zástavby v Z části ul. Svolinského si zachovala strukturu vřetenovité 
návsi obklopené vesnickými staveními. Další historicky zastavěnou částí je okolí ulic 
Kovářská a Hliník a Zlaté doly v centru zastavěné části území. Zástavba je tvořena 
převážně samostatně stojícími, případně řadovými RD v rostlé struktuře ulic 
sledujících výškově členitý terén. 
Vybavenost je zastoupena restaurací a sportovním klubem. Další vybavenost 
nacházejí obyvatelé území v nedaleké místní části Sv. Kopeček. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 095 43,67 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 096 hodnocena jako přípustná . 

             

 
B096 "Zlatý Důl““ 

Jedná se o území „lesnického brownfieldu“ na východním okraji správního území 
města. 
Záměr založení velké lesní školky byl vyprojektován na konci 80. let, a zrealizován 
na přelomu 80. a 90. let. Záměr byl opuštěn po zjištění nadměrně kyselé půdy, která 
neumožňuje plánované využití.  
Jedná se tedy o území bez využití, zainvestované se zpevněnými plochami, 
upraveným podložím a s rozvody vody a el. energie. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

B 096 12,96 0 -1 -1 -1 -1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita B 096 hodnocena jako přípustná . 
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5.2. Plochy rekreace – kód R  

Hlavní využití: 
a) Cyklistické stezky, in-line stezky, turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy; 
b) přírodní koupaliště a pláže, tábořiště; 
c) hygienická zařízení, ekologická a informační centra, dětská hřiště a drobná 

doprovodná architektura sloužící rekreačním účelům; 
d) veřejná prostranství včetně sídelní zeleně; 
e) pozemky nezastavěného území s charakterem veřejné zeleně sloužící 

rekreačním účelům. 

Přípustné využití: 
a) Stavby technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

územního plánu; 
b) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu zejména 

aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy apod.; 
c) pozemky ÚSES; 
d) nezbytná protierozní opatření; 
e) revitalizační opatření toků a mokřadů; 
f) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a mokřadů. 

Podmín ěně přípustné využití:  
stavby či zařízení uvedená níže lze do území umístit za podmínky  
prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je 
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území, a že  jejich provoz 
nesníží kvalitu prost ředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty           
a nepřiměřeně nezvýší dopravní zát ěž v obytných lokalitách.  

V nezastav ěném území nelze umis ťovat podmín ěně přípustné využití. 

a) Rekreační chaty do 40 m² situované do chatových osad jen v místech 
vymezených kartou lokality. 

b) zahrádkářské chaty do 25 m² situované do zahrádkářských osad jen v místech 
vymezených kartou lokality; 

c) stavby pro občanské vybavení a služby související s rekreačními aktivitami 
v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem (splnění 
podmínek bude prokázáno územní studií); 

d) stavby pro bydlení jen v místech vymezených kartou lokality; 
e) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím; 
f) sportovní a rekreační areály se souvisejícími službami (splnění podmínek bude 

prokázáno územní studií); 
g) sportovní areály celoměstského či nadměstského významu se souvisejícími 

službami v místech vymezených kartou lokality (splnění podmínek bude 
prokázáno územní studií); 

h) rekreační areály celoměstského významu – autokempy, tábořiště, apod. 
v místech vymezených kartou lokality (splnění podmínek bude prokázáno 
územní studií); 

i) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 
j) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
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k) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu 
staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb. 

 
 
R002 "Mlýnský potok“ 

Území v okolí toku Mlýnského potoka (nazývaném také Střední Morava) je převážně 
nezastavěné a slouží zejména rekreaci ve vazbě na centrum města a místní část 
Lazce. 
Z jihovýchodu přiléhá k historickému jádru městský park Bezručovy Sady, jeho 
dostupnost z historického jádra je částečně limitovaná terénním rozdílem (schodiště 
v Michalském výpadu).  
Mezi Mlýnským potokem a ulicí 17. listopadu se nachází areál botanické zahrady 
(Flora Olomouc) včetně rozária, se kterým sousedí Korunní pevnůstka, pozůstatek 
barokního fortifikačního systému města. 
Zchátralý areál pevnůstky je rekonstruován a zpřístupňován veřejnosti s využitím pro 
kulturně společenské účely a rekreaci.   
NA jihu lokality je situován sportovní areál TJ Sokol s fotbalovým hřištěm, atletickým 
stadionem a tenisovými kurty. Parkovou úpravu má nábřeží Mlýnského potoka mezi 
Dómským návrším a ul. Dobrovského. Podél ul. Dlouhé se v území nacházejí plochy 
zahrádek, sadu a částečně orné půdy.  
V severní části lokality není nábřeží upraveno a území podél toku není zcela 
prostupné. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 002 41,65 0 0 0 +1 +1 +1 +1 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 002 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R006 "Stadion“  
Území navazuje na severozápadní část historického jádra. 
Jedná se o převážně stabilizované území, ve kterém se nachází sportovní zařízení 
celoměstského významu (např. fotbalový, zimní a plavecký stadion, koupaliště, 
Centrum sportu a zdraví s tenisovou halou a dětským dopravním hřištěm, sportovní 
hala Univerzity Palackého, venkovní hřiště a kurty, atd.).  
Sportovní funkce je doplněna dalšími druhy občanské vybavenosti (obchod, 
stravování, ubytování, kultura, administrativa, zdravotnictví, apod.). 
Páteří území je Legionářská ulice, která má charakter širokého bulváru a je určena 
především pro pěší a cyklisty. Stavby jsou v území nejčastěji umístěny jako solitéry, 
doplněné o rozsáhlá veřejná prostranství s rozptylovou funkcí. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 006 33,25 0 0 0 0 0 +1 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 006 hodnocena jako přípustná . 

             

R009 "Sady“  
Území tvoří Čechovy sady a Smetanovy sady - parkové plochy SZ od historického 
jádra. Parky byly založeny v r. 1932 poté, co po zrušení olomoucké pevnosti 
převzalo původně vojenské pozemky do správy město. 
Jedná se o kvalitní městské parky, který tvoří rekreační zázemí ve vazbě na centrum 
města i širší okolí. Hlavní osou parku je tzv. Rudolfova alej, využívaná pro výstavní 
akce. V jižní části na parkové plochy navazují provozy výstaviště Flora s areálem 
Botanické zahrady. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 009 29,43 0 0 0 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 00 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R012 "Soutok Moravy a Mlýnského potoka“  
Území se nachází jižně od centra města v místech, kde vodní toky Moravy a 
Mlýnského potoka obtékají areály bývalých továren, zejm. býv. podniku MILO. Okolí 
vodních toků je převážně zanedbané, s náletovou zelení, nábřeží jsou špatně 
prostupná nebo úplně neprostupná. Severem území prochází žel. trať č. 275 
Olomouc – Senice na Hané. 
Území prochází velkou přestavbou. Na plochách bývalého areálu MILO se připravuje 
výstavba obchodní galerie, doplněné objekty administrativy a bydlení v BD. V 
souvislosti s tím se počítá i s úpravou přilehlých nábřeží. V rámci protipovodňových 
opatření je postupně upravován i tok – nedávno byl realizován obtok jezu na Moravě 
u plynárny a nově vybudován most přes Moravu v ulici Wittgensteinově. Jižně od 
křížení Wittgensteinovy s tokem Moravy se nachází zachovalý objekt původního 
barokního opevnění města, tzv. Salzerova reduta č. II, v současnosti sloužící 
kulturním účelům. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 012 15,84 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 012 hodnocena jako přípustná . 
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R015 "Soutok Moravy a Bystřice“ 

Koryto řeky Moravy v severní části území se zelenými svažitými břehy se vzrostlou 
zelení přechází mezi ulicemi Komenského a Masarykovou do sevřené struktury 
městských bloků se solitérním objektem evangelického kostela v ulici Blahoslavově. 
V jižní části území se prostor kolem řeky rozvolňuje a nábřeží je tvořeno vzrostlou 
zelení.  
Na pravém břehu se nábřeží při ulici Šmeralově rozšiřuje do nevelkého parku se 
sportovními hřišti.  
Na pravém břehu je vedena cyklostezka, levý břeh je pro cyklisty sjízdný jen 
částečně.  
V jižní části lokality působí na pravém břehu Moravy veslařský klub. 
Nábřeží řeky Bystřice je v tomto území lemováno blokovou zástavbou bytových 
domů s rozvolněním v parčíku při ulici Blanické. 
Šikmé břehy řeky jsou porostlé vzrostlou zelení.  
Cyklostezka je vedena po levém břehu. 
Rekreační a sportovní potenciál nábřeží obou řek není plně využit. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 015 18,14 0 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 015 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R017 "Před Hradiskem“ 

Jedná se o nezastavěné území v okolí barokního komplexu Hradiska – bývalého 
premonstrátského kláštera, dnes vojenské nemocnice. Okolí NKP Hradisko náleží do 
ochranného pásma kolem kulturních památek Hradisko – Svatý Kopeček. 
Nábřeží se zelení je využívané k rekreaci a vycházkám. Pěší cesty i cyklostezky jsou 
však kvalitou nevyhovující.  
V severní části území je na levém břehu situována zahrádkářská osada.  
V území se nachází jediná možnost překročení řeky a to pěší lávkou mezi ulicemi Na 
Letné a Jablonského.  
Jižní a východní část území je z velké části nezastavěná, směrem k železnici 
s charakterem periferie (černé skládky, zahrádkářská osada).  
Jižní hranici tvoří historická Černá cesta s alejí, chráněná statutem kulturní památky. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 017 38,67 0 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 017 hodnocena jako přípustná . 
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R021 "Morava – sever“ 

Území tvoří nábřeží Moravy a navazující nezastavěné území mezi zástavbou 
místních částí Lazce a Černovír. 
Severně od mostu Heydukova (v prostoru původního koryta Moravy) je situována 
menší zahrádkářská osada, jižně od mostu se nachází areál Sokola Černovír.  
Při ulici Tvrdíkově je situováno fotbalové hřiště TJ Slovan Černovír. 
Nábřeží jsou využívána pro rekreaci; pěší cesty i cyklostezky jsou však kvalitou 
nevyhovující. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 021 17,51 0 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 021 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R023 "Hejčínské louky“  
Lokalita se nachází v klínu mezi Mlýnským potokem a zástavbou v místní části 
Lazce. Jedná se převážně o nezastavěné území. 
V pásu podél Lazecké ulice se nachází sportovně-rekreační areály (lanové centrum, 
basebalový stadion). V návaznosti na zástavbu Lazecké ulice (mezi ulicí Tvrdíkovou 
a Vahalíkovou) je situována farma s chovem koní.  
Na západním okraji území se nachází rozvodna VVN/VN a vodárna, na východní 
straně u černovírského mostu je situován areál stavebního dvora. 
Zbývající plochy tvoří zemědělská půda doplněná o rozsáhlé plochy krajinné zeleně. 
Komunikace Hejčín – Černovír tvoří jižní hranici CHKO Litovelské Pomoraví. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 023 39,13 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 023 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R027  "Křelovská - jih“ 

Území na severozápadním okraji města je z většiny nezastavěné a převažuje zde 
orná půda. 
Nachází se zde dva objekty veřejné vybavenosti – hotel Prachárna v objektu bývalé 
prachárny na odbočce ze silnice č. II/635 Řepčín – Křelov a ve středu lokality stáje s 
odchovem a ustájením koní. 
Na severozápadním okraji prochází hranice terénním zlomem s občasnou vodotečí 
lemovanou zelení. 
 
 
 



POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Územní plán Olomouc - koncept 
 

 

 Strana 90 

Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 027 35,27 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 027 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R030 "Fort Neředín“  
Zachovalý pevnostní objekt na západním okraji města (fort č. XV, tzv. Vinohrádky) je 
soukromém vlastnictví a poté, co jej opustila armáda, slouží různým účelům 
(stavebniny, paintball apod.) 
V okolí fortu se nachází orná půda. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 030 15,28 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 030 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R032 "Letiště“  
Plocha olomouckého letiště se nachází západně od centra města. 
Severní část území tvoří plocha letiště se východo-západně orientovanou travnatou 
dráhou délky 760m.  
Zázemí letiště se nachází při ulici U Letiště za hranicí lokality. 
Jižní část území tvoří orná půda. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo  
/ 

varianta 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 032/1 81,90 0 0 0 +1 0 0 0 
R 032/2 81,90 0 0 0 +1 0 +2 +1 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 032 hodnocena pro obě varianty jako přípustná . 

Var. 1 předpokládá využití území jako letiště. 

Var. 2 předpokládá využití území pro rekreaci ve volné krajině 
             

 
R037 "Aquapark“  
Území se nachází na západním okraji města. Při SZ okraji území je situován Fort č. 
XIII, který do roku 1998 využívala armáda a v současnosti je v soukromém 
vlastnictví.  
Jižně od ulice I. P. Pavlova je situován aquapark s venkovním i vnitřním bazénem             
a wellness centrem.  
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Na východě zasahuje do lokality skladovací areál při ulici I. P. Pavlova.  
Zbývající část území tvoří zemědělský půdní fond. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 037 29,32 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 037 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R043 "U rybářských stavů“  
Jedná se o nábřeží Moravy jižně od centra města mezi ulicí Velkomoravskou             
a železniční tratí č. 301 Olomouc – Prostějov. 
Břehy jsou částečně průchozí, ve střední části je na levém břehu situována 
zahrádkářská osada.  
V jižní části území se na levém břehu nachází objekty Kojeneckého ústavu a Povodí 
Moravy. 
Jihovýchodní část území tvoří obdělávané plochy orné půdy. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 043 27,62 0 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 043 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R053 "Bystřice“  
Řeka Bystřice jako levobřežní přítok Moravy protéká městem v území východně od 
historického jádra. 
V okolí řeky se nacházejí jak plochy s obytnou zástavbou, tak i fungující či nefunkční 
areály výroby a skladování. Nábřeží jsou poměrně široká, doprovázená lesními 
plochami, na jižním břehu s částečně zasahujícími plochami zahrádek. 
Na nábřežích se vyskytují nesouvislé úseky pěších cest a cyklostezek zejména s 
rekreačním využitím.  
Řeka je přemostěna lávkami pro pěší mezi ulicemi Prokopa Holého a 
Lermontovovou a dále jižně od vojenského areálu situovaného na severním břehu na 
hranici s katastrem obce Bystrovany. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 053 19,16 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 053 hodnocena jako přípustná . 
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R062 "Chomoutov – východ“ 

Území se nachází na severním okraji území města. 
Jedná se o pás převážně nezastavěného území mezi zástavbou Chomoutova                 
a tokem Moravy.  
Území je částečně tvořeno lesy, částečně loukami.  
Mezi ulicemi Hrachoviska a Výstavní se nacházívodní plocha, pozůstatek původního 
toku řeky Moravy. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 062 21,59 0 +1 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 062 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R063 "Černovír – za Moravou“ 

Lokalita se rozkládá podél toku Moravy a Častavy mezi místními částmi Černovír            
a Chomoutov.  
Zabírá především tři chatové osady, které jsou umístěny kolem vodních ploch 
(slepých ramen, ploch po těžbě štěrku) obklopených vzrostlou zelení. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 063 35,45 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 063 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R064 "Černovír – střelnice“ 

Území se nachází na severním okraji území města. Je tvořeno areálem fortu č. XXII 
při silnici III/446 Černovír – Chomoutov a areálem Hanáckého svazu technických 
sportů – Jaslo Olomouc, který zde provozuje střelnici.  
Mezi nimi se podél obslužné komunikace nachází vodní plochy obklopené zelení. 
Území se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 064 23,25 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 064 hodnocena jako přípustná . 
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R068 "Slavonínský les“  
Svažité území jihozápadně od zastavěné části Slavonín je v severní části využito pro 
rozsáhlou zahrádkářskou osadu.  
Střední část je zalesněna a je využívána k vycházkám a rekreaci, jižní část tvoří 
bývalý dobývací prostor slavonínské cihelny.  
V západní cípu území se nachází fort č. XI, tzv. Kyselovská pevnůstka, pozůstatek 
barokního opevnění, v současnosti v soukromém vlastnictví.  
Areál pevnůstky je obklopený prstencem zahrádek. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 068 23,58 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 068 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R070 "Slavonín – U rybníka“  
Území východně od zastavěné části Slavonína je tvořeno převážně ornou půdou. 
Území člení vodoteč protékající lokalitou severojižním směrem.  
V severní části území se nachází tzv. Hamerský rybník, západně od něj se nachází 
území se zahrádkami. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 070 34,38 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 070 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R076 "Nemilany – U Moravy“  
Území dříve využívané jako úložiště popílku olomoucké teplárny. 
V severní části se po rekultivaci nachází vodní plocha, jižní část není v současnosti 
pravidelně využívána a je vyhrazena pouze pro případné havarijní situace. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 076 22,32 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 076 hodnocena jako přípustná . 
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R080 "Amerika“  
Území se nachází na JV okraji města při železniční trati č. 270 Olomouc – Přerov. 
Jedná se o lokalitu kolem bývalého objektu opevnění města, chránícího železniční 
trať na vjezdu do města. 
Pozůstatkem je dnes zachovalý zemní val a vodní plochy užívané k rybaření a 
koupání. Součástí území jsou i menší lesní plochy ležící podél cesty vedoucí SV od 
bývalé pevnůstky a plochy orné půdy východním směrem až ke staré přerovské 
cestě. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 080 20,11 0 0 0 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 080 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R089 "Nad Droždínem“  
Jedná se o severovýchodní část místní části Droždín, která se nachází na úpatí 
Oderských vrchů východně od centra města. 
Území přístupné z centra Droždína tvoří zahrádkářské (chatové) osady na svazích 
skloněných k toku Adamovky. Území náleží do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 089 26,34 0 0 0 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 089 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R091 "Zoologická zahrada“  
V místní části Svatý Kopeček na SV okraji správního území města se nachází 
veřejně přístupný areál Zoologické zahrady tvořený pavilony a výběhy. 
Východní část lokality tvoří orná půda a plocha parkoviště pro návštěvníky ZOO. 
Kopcovitý terén je převážně zalesněn; v nejvyšším místě je situována rozhledna. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 091 28,28 0 0 -1 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 091 hodnocena jako přípustná . 
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R092 "Fort Radíkov“  
Území na SV okraji správního území města tvoří Fort č. II Radíkov, předsunutá 
pevnost systému barokního opevnění města. 
Jedná se o částečně zachovalý architektonicky a historicky unikátní objekt, kde jsou 
pořádány veřejné prohlídky.  
V bezprostřední blízkosti se nachází objekt rekreačního střediska a telekomunikační 
věž. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 092 18,45 0 0 0 0 +2 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 092 hodnocena jako přípustná . 

             

 
R094 “Lošovský potok"  
Jedná se o území podél toku Lošovského potoka, protékajícího od severu k jihu mezi 
místními částmi Radíkov a Lošov v severovýchodní části správního území města. 
Na přilehlých svazích se nacházejí rekreační chatové osady. 
Většinu území tvoří lesní porost, okrajově trvalý travní porost a orná půda.  
V jižní části se nachází přehrada sloužící mj. rekreačním účelům. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

R 094 34,03 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita R 094 hodnocena jako přípustná . 
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5.3. Plochy smíšené výrobní – kód V 

Hlavní využití: 
a) Stavby pro nerušící výrobu a nerušící výrobní služby včetně skladů potřebných 

pro jejich provozování s důrazem na čisté inovační technologie; 
b) stavby pro administrativu, strategické služby a technologická centra; 
c) stavby pro obchod integrované do výrobních objektů či areálů; 
d) ubytovny pro pohotovostní ubytování pracovníků; 
e) hromadné garáže a parkovací objekty pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby 

uživatelů či návštěvníků lokality; 
f) veřejná prostranství včetně sídelní zeleně. 

Přípustné využití: 
a) Zařízení pro fotovoltaické elektrárny na střechách objektů; 
b) stavby technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

územního plánu; 
c) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu zejména 

aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy apod.; 
d) pozemky ÚSES; 
e) revitalizační opatření toků a mokřadů; 
f) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a mokřadů. 

Podmín ěně přípustné využití: 

stavby či zařízení uvedená níže lze do území umístit za podmínky  
prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je 
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a v s ouladu s hlavním 
využitím, a že jejich provoz nesníží kvalitu prost ředí souvisejícího území, 
neohrozí jeho hodnoty a nep řiměřeně nezvýší dopravní zát ěž v obytných 
lokalitách. 

a) Stavby pro rušivou výrobu a rušivé výrobní služby v místech vymezených 
kartou lokality (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

b) stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum v místech vymezených kartou lokality 
(splnění podmínek bude prokázáno územní studií.); 

c) stavby pro občanské vybavení a služby včetně skladů nezbytných pro jejich 
provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území (splnění 
podmínek bude prokázáno územní studií); 

d) stavby pro zemědělskou výrobu a skladování v lokalitách v souladu s kartou 
lokality; 

e) zahradnictví v lokalitách v souladu kartou lokality; 
f) stavební dvory a zařízení pro údržbu pozemních komunikací v místech 

vymezených kartou lokality; 
g) logistická centra a sklady bez vazby na výrobu v místech vymezených kartou 

lokality (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 
h) stavby pro ochranu a bezpečnost státu a vězeňství (splnění podmínek bude 

prokázáno územní studií); 
i) stavby čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu, a 

další stavby pro služby motoristům (splnění podmínek bude prokázáno územní 
studií); 
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j) odstavné a parkovací plochy, stavby pro parkování a odstavování určené pro 
vozidla skupin 1, 2 a 3 nesloužících potřebám plochy v místech vymezených 
kartou lokality (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

k) samostatně umístěné stavby a zařízení pro fotovoltaické elektrárny v místech 
vymezených kartou lokality (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

l) stavby pro obchod bez vazby na výrobu (splnění podmínek bude prokázáno 
územní studií), přičemž jejich venkovní parkování bude vybaveno rastrem 
vzrostlé zeleně; 

m) třídírny odpadů, recyklace, obalovny v místech vymezených kartou lokality 
(splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

n) pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů v místech vymezených kartou 
lokality; 

o) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 
p) firemní, muzejní a multimediální expozice s možností i samostatných objektů a 

související vybavenost pro provozovatele a návštěvníky (za podmínky 
prokázání územní studií); 

q) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
r) stavby pro parkování pro vozidla skupiny 1, 2 a 3 určené pro přímou obsluhu 

stavby nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb; 

s) stavby pro bydlení jen v místech, kde neohrozí využívání okolního území pro 
hlavní využití. 
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V018 "Seřazovací nádraží“ 

Jedná se o plochy seřazovacího nádraží severně od olomouckého hlavního nádraží 
na železniční trati č. 270 Olomouc - Zábřeh. 
Na jihu území se z hlavního koridoru odpojuje severozápadním směrem železniční 
trať č. 290 Olomouc – Šternberk. 
Plocha je vyplněna kolejištěm a doprovodnými provozními budovami. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 018 36,17 0 -1 -1 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 018 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V026 "Moravské železárny“ 

Území tvoří průmyslový areál situovaný severozápadně od centra města. 
Slévárenský a kovoobráběcí podnik je součástí strojírensko metalurgické skupiny 
UNEX se sídlem v Uničově.  
Výrobní areál lemuje ze západu železniční trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané 
a z východu tok Mlýnského potoka. 
Za severní a východní hranicí lokality začíná území CHKO Litovelské Pomoraví. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 026 32,36   +1 -1 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 026 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V031 "Letiště sever“ 

Území v těsné blízkosti letiště Neředín zahrnuje bývalý areál armády jižně od 
komunikace II/448 Olomouc - Topolany a cca 250m široký pás severně od této 
silnice. 
Areál uvolněný odchodem armády na počátku 90. let min. stol., původně sloužící 
jako opravárenský závod sovětské armády, je dnes nevyužitý. V areálu je znečištěno 
horninové prostředí a spodní vody skladováním pohonných hmot a provozem 
galvanovny. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 031 33,65 0 +1 +2 0 +1 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 031 hodnocena jako přípustná . 
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V046 "Šlechtitelů“ 

Území východně od ulice Šlechtitelů je jen částečně zastavěno. 
V severní části u křižovatky s ulicí Holickou je situován starší výrobní a skladový 
areál, zatímco ve střední části území se nachází objekty postupně budovaného 
areálu Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a navazující Výzkumný 
ústav rostlinné výroby s přilehlými pěstebními plochami.  
Z východu území vymezuje železniční trať č. 270 Olomouc – Přerov. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 062 57,77 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 046 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V047 "Holická – sever“ 

V území situovaném jižně od hlavního vlakového nádraží se rozdělují železniční trati 
č. 275 Olomouc – Senice na Hané, č. 301 Olomouc – Prostějov a č. 270 Olomouc – 
Přerov. 
Severní část tvoří areál čokoládoven (býv. Zora, v souč. Nestlé). 
V JZ části při ulici Holické se nachází halová prodejna nábytku (JENA) a další 
skladové a výrobní objekty.  
JV nezastavěnou část lokality tvoří orná půda. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 047 31,99 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 047 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V048 "Sladkovského“ 

Území situované jižně od hlavního nádraží a ulice Tovární je charakteristické 
zástavbou průmyslových areálů obsluhovaných z ulice Sladkovského. 
Většina areálů má zavedenou železniční vlečku.  
 jižní části se nachází architektonicky zajímavá budova bývalého pivovaru. 
V severní části v ulici Barákově je situována enkláva bydlení (řadové RD 1-3 NP). 
Funkce bydlení je zde v některých objektech nahrazována administrativou. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 048 39,54 0 0 0 0 0 -1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 048 hodnocena jako přípustná . 
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V050 "Lipenská – jih“ 

Území situované východně od centra města tvoří převážně průmyslové areály                
a volné plochy orné půdy a zahrad mezi nimi. 
Podél ulice Hamerské je situován rozsáhlý areál bývalého masokombinátu,                   
v současnosti rekonstruovaný na logistický areál. 
Podél ulice Lipenské je situována čerpací stanice s autobazarem, dále areál 
špičkové výtopny, areál rozvodny VVN/VN a areál Správy silnic OK.  
Na jižním konci ulice Pavelkovy se nachází areál potravinářského podniku OLMA. 
Zbývající část území tvoří plochy orné půdy a zahrad. Struktura území a 
komunikační síť jsou nedotvořené. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 050 70,60 -1 -1 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 050 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V051 "Lipenská – sever“ 

Území situované východně od centra města, severně od ulice Lipenské na hranici 
města sousedí s katastrem obce Bystrovany. 
Zástavbu tvoří převážně nedávno vybudované areály výroby, obchodu a služeb 
(COMES Group, Agrotec, MAFRA, Timken, Skanska).  
V území se nacházejí fragmenty pozemků náležejících do zemědělského půdního 
fondu, zejména podél západní hranice lokality, kde byl vymezen původní koridor 
silnice I/46, tzv. Východní tangenty. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 051 43,81 0 0 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 051 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V054 "U panelárny“ 

Jedná se o průmyslovou oblast východně od centra města. 
Východní část území je tvořena rozlehlým areálem Armády ČR. 
Největším areálem v SZ části území je PREFA IP (stavebněstrojírenské práce), 
západně na něj navazuje řada menších výrobních a skladových areálů.  
JZ část tvoří opět velké areály (PREFA, ZOT) a řada menších podniků, 
obsluhovaných z ulice U Panelárny, resp. Libušiny. 
Severní hranici území tvoří železniční trať č. 310 Olomouc – Krnov. 
Středem území prochází vodoteč Adamovka, vlévající se jižně od lokality do řeky 
Bystřice. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 054 84,02 0 0 0 +1 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 054 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V057 "Železniční“ 

Území se nachází východně od centra města. 
Západní část území je zastavěná areály výroby a distribučních center.  
Areály jsou dopravně obslouženy z ulice Železniční, resp. železničními vlečkami z 
trati č. 310 Olomouc – Krnov.  
Východníčást území tvoří orná půda.  
Území je z východu vymezeno koridorem plánované rychlostní komunikace I/46, tzv. 
Východní tangenty. 
Středem území prochází vodoteč Adamovka, vlévající se jižně od lokality do řeky 
Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 057 49,63 0 0 0 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 057 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V066 "Technopark Hněvotín / Slavonín“ 

Území v severozápadním kvadrantu křižovatky rychlostních komunikací R35 a R46. 
Leží na hranici města Olomouce, navazuje na již částečně zastavěnou část 
technoparku na území obce Hněvotín. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 066 84,52 0 -1 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 066 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V072 "Nové Sady - sklady“  
Území na jižním okraji města na jižní hranici zástavby místní části Nové Sady je 
částečně zastavěno, a to halami distribučního centra Ahold.  
Jižně od stávajících hal jsou budovány další objekty logistického centra.  
Zbývající plochy na jihu území náleží do zemědělského půdního fondu. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 072 36,99 -1 +1 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 072 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V074 "Čistírna odpadních vod“ 

Jedná se o území situované jižně od centra města mezi zástavbou v ulici Dolní 
Novosadské a nábřežím řeky Moravy. 
Nachází se zde rozlehlý areál centrální čistírny odpadních vod sloužící pro město 
Olomouc.  
Severně od areálu ČOV se nachází plocha náležející do ZPF. 
Funkční 

typ 
plochy 

16,79 Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 074 16,79 0 +1 -1 0 0 -1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 074 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V075 "Resta“ 

Území se nachází na jihu města mezi jižním obchvatem města a místní komunikací 
propojující místní části Holice a Nové Sady u komunikace vedoucí do osady Nový 
Dvůr. 
Lokalita se nachází v místě bývalé fortové pevnosti č. VIII, ze které se zachovaly 
pouze terénní valy, které jsou v současné době porostlé vzrostlou zelení.  
Uvnitř lokality se nachází provozovna recyklačního závodu RESTA, zabývající se 
zpracováním stavební suti. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 075 5,22 -1 0 0 0 -2 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 075 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V078 "Průmyslová“ 

Území situované JV směrem od centra města je tvořeno rozsáhlejšími výrobními a 
skladovými areály dopravně obsluhovanými zejména z ulice Průmyslové, částečně 
pak také z ulice Sladkovského a U Cukrovaru. V severní části území se nachází 
architektonicky pozoruhodný objekt bývalých sladoven. 
 
 



POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Územní plán Olomouc - koncept 
 

 

 Strana 103 

Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 078 44,48 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 078 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V081 "Holice – jih“ 

Území na JV okraji města v blízkosti křižovatky rychlostní komunikace R 35 a silnice 
I/55, pokračující směrem do města ulicí Přerovskou.  
V JV části území se nachází velkosklad Kaufland.  
Při severním okraji se nachází objekt el. rozvodny a menší zahrádkářská osada.  
Při SZ hranici území se u staré přerovské cesty nachází solitérní objekt bydlení. 
Severní částí území protéká vodoteč Přáslavická svodnice. 
Zbývající plochy v území tvoří orná půda.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 081 72,04 0 0 0 0 0 +1 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 081 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V082 "Přáslavická“ 

Jedná se o území na jihovýchodním okraji města v blízkosti křižovatky rychlostní 
komunikace R 35 a silnice I/55.  
V současnosti se jedná o plochy orné půdy předělené tokem Přáslavické svodnice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 082 56,37 0 -1 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 082 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V083 "Holice – východ“ 

Území se nachází na jihovýchodním okraji města.  
Východní hranici lokality tvoří plánovaná rychlostní komunikace I/46 tzv. Východní 
tangenta. 
 V JZ části lokality při ulici Přerovské se nachází bývalý areál živočišné výroby a 
další nedávno vystavěné objekty sloužící pro prodej, skladování a služby.  
Jižně od ulice Hamerské se nachází bývalá vojenská prachárna.  
Zbývající část území tvoří orná půda. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 083 38,73 -1 -1 -1 0 -1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 083 hodnocena jako přípustná . 

             

 
V086 "Při potoku“ 

Území se nachází na jihovýchodním okraji města.  
Severní hranici tvoří ulice Lipenská, západní hranici lokality tvoří plánovaná 
rychlostní komunikace I/46 - Východní tangenta.  
Lokalitu dělí ulice Hamerská, ze které je obsluhován rozlehlý výrobní závod v jižní 
části území (dříve SETUZA, dnes ADM Prague – chemická a potravinářská výroba). 
Do tohoto areálu je přivedena také železniční vlečka, která se odpojuje z trati č. 270 
Olomouc – Přerov.  
Severní část území tvoří fragmenty orné půdy. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

V 086 33,49 0 -1 -1 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita V 086 hodnocena jako přípustná . 
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5.4. Plochy smíšené nezastav ěného území (kód N) 
 

Hlavní využití: 
a) Pozemky určené k plnění funkcí lesa; 
b) pozemky orné půdy, trvalých travních porostů a chmelnic; 
c) neoplocené sady; 
d) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu zejména 

aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy apod.; 
e) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a mokřadů. 

Přípustné využití: 
a) Neoplocené školky dřevin, bez staveb; 
b) stavby technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

územního plánu; 
c) protipovodňová opatření plnící rekreační a ekostabilizační funkce (zejména 

protipovodňové hráze, poldry, průlehy apod..); 
d) nezbytná protierozní opatření; 
e) revitalizační opatření toků a mokřadů; 
f) pozemky ÚSES. 

Podmín ěně přípustné využití: 

stavby či zařízení uvedená níže lze do území umístit za podmínky  
prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je 
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území, a že  jejich provoz 
nesníží kvalitu prost ředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a 
nepřiměřeně nezvýší dopravní zát ěž v obytných lokalitách. 

a) Stavby pro zemědělství, které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a 
výměře místně souvisejících zemědělských pozemků a jsou technologicky 
přímo vázané na dané stanoviště; 

b) stavby pro lesnictví, které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a 
výměře místně souvisejících pozemků plnících funkci lesa a jsou technologicky 
přímo vázané na dané stanoviště; 

c) stavby pro vodní hospodářství (splnění podmínek bude prokázáno územní 
studií); 

d) technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, zejména cyklistické stezky, in-line stezky, 
turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy, pláže, tábořiště, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra, drobná doprovodná a sakrální 
architektura (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

e) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické 
měřítko krajiny (splnění podmínek bude prokázáno územní studií.); 

f) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
g) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu 

staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb nebo území; 

h) pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů v místech vymezených kartou 
lokality. 
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N085 "Na Dílech“ 

Území se nachází na jihovýchodním okraji města a tvoří jej orná půda. Západní 
hranici lokality tvoří plánovaná rychlostní komunikace I/46 - Východní tangenta. Na 
severu je území vymezeno polní cestou vedoucí k bažantnici na místě bývalé fortové 
pevnosti č. Va, na jihu území ohraničuje polní cesta vedoucí od ulice Přerovské 
východním směrem.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 085 49,86 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 85 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N101 "Na kopaninách“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji severovýchodního výběžku území, ze západní 
strany silnice mezi Lošovem a Velkou Bystřicí. 
V reliéfu území dominuje část hřbetu s plochým temenem a navazujícími svahy 
ukloněnými k západu až jihu. Západním okrajem prochází mírně zahloubené údolí 
Lošovského potoka s krátkými příkrými svahy a poměrně úzkou rovinatou nivou. 
Většinu plochy vyplňuje souvislý hon orné půdy. Při silnici a v severozápadní části 
jsou zastoupeny drobnější zahrádkové lokality. Svahy údolí jsou převážně 
zalesněné. Plochu nivy vyplňují většinou různorodá mokřadní lada, protékaná tokem 
v přirozeném korytě, v jižní části s přechodem do přítokové části vodní nádrže. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 101 23,97 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 101 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N105 "Hvězdárna“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, z východní až 
severovýchodní strany Lošova. 
Reliéf území je poměrně členitý. Dominantu tvoří poměrně výrazný vrch s plošně 
nevelkou vrcholovou částí a navazujícími různě ukloněnými svahy. Určitým 
protipólem vrchu je středně zahloubené údolí potoka Zlatého dolu na východním 
okraji lokality. 
Většina plochy je využívána jako orná půda scelená do souvislých honů. V menší 
míře jsou zastoupené zatravněné pozemky (nejvíce v severozápadní části), 
výjimečně maloplošně obhospodařované pozemky (oplocená zahrada                             
v severovýchodní části). V údolí Zlatého dolu se v návaznosti na lesní komplex 
(nacházející se vně lokality) vytvořily různé typy lad, hojně s náletovými porosty 
dřevin. Na vrcholku kopce se nachází hvězdárna. 
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Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 105 58,69 0 +1 +1 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 105 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N107 "Na harfě“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, severovýchodně od Lošova. 
Reliéf území je relativně méně členitý. Převažují dlouhé táhlé svahy převážně 
výslunných expozic. 
Většina plochy je využívána jako orná půda scelená do souvislých honů.  
Menší plocha v jižní části je zatravněná, při okraji lesa s chatou. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 107 29,67 0 +1 0 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 107 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N111 "U Sičky“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, z východní až jihovýchodní 
strany Radíkova. 
Reliéf území je relativně méně členitý. Převažují dlouhé táhlé svahy převážně 
výslunných expozic. 
Většina plochy je využívána jako orná půda scelená do různě velkých honů.                   
V západovýchodním směru území půlí výrazná linie starého, převážně dřevinami 
zarostlého úvozu. V severní polovině jsou hony rozdělené mezilehlou zatravněnou 
plochou se systémem mezí a roztroušenými dřevinami.  
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 111 25,08 0 +1 0 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 111 hodnocena jako přípustná .  
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N114 "Na Dolansku“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, ze západní až 
severozápadní strany Radíkova. 
Reliéf území je relativně málo členitý. Převažují svahy jižní orientace spadající do 
mělkého údolí místního potoka na jižním okraji lokality. 
Většina plochy je využívána jako souvislý hon orné půdy, při západním okraji                   
s drobnou chatovou lokalitou a v údolí potoka na jižní straně se zatravněnými a 
ladem ležícími plochami. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
 
Funkční  

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 114 16,74 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 114 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N117 "Kamenice“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, ze severní až západní 
strany Lošova. 
Reliéf území je poměrně členitý. Dominantu tvoří mírně protáhlý hřbet Kamenice              
s vrcholovou plošinou a navazujícími různě ukloněnými a dlouhými, převážně 
výslunnými svahy, v západní a jižní části přecházející do údolních poloh. 
Většina plochy je využívána jako orná půda scelená do rozsáhlých honů, 
rozdělených silnicí Lošov – Svatý Kopeček. Pestřejší je využití v jižní části, v blízkosti 
zástavby Lošova, a v údolní poloze na západním okraji (zatravněné i ladem ležící 
plochy). 
Východní část území je začleněna do přírodního parku Údolí Bystřice.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 117 77,61 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 117 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N119 "Na dlouhých dílech“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji severovýchodního výběžku území, z východní 
strany Droždína. 
Reliéf území je relativně méně členitý, s převažujícími mírně ukloněnými svahy 
převážně výslunných expozic a s rozvodní plošinou v severní části.  
Většina plochy je využívána jako orná půda scelená do různě velkých (převážně 
však menších honů), vzájemně oddělených sítí polních cest. V západní části                  
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v návaznosti na zastavěné území Droždína převažují zatravněné plochy se systémy 
příčných mezí, místy porostlých dřevinami.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 119 101,55 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 119 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N121 "Na širokém“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části území, ze západní, jihozápadní a jižní 
strany Droždína. 
Reliéf území je převážně plochý, s postupně se zvedajícím sklonem celkově 
západně orientovaných svahů směrem k východnímu okraji lokality. 
Převážnou část území tvoří scelené hony orné půdy, rozdělené drobnými toky                    
v upravených korytech a silnicí z Droždína na Bystrovany. Ve strmějších svazích při 
východním okraji se nacházejí zatravněné plochy, částečně členěné systémem 
příčných mezí s četnými dřevinami a navazující spádnicovou strží, zarostlou 
dřevinami.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 121 160,95 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 121 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N122 "Klápí“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části území, z východní strany Chválkovic. 
Reliéf území je rovinatý. 
Převážnou část území tvoří scelené hony orné půdy, rozdělené drobnými toky                 
v upravených korytech. Ve střední části území je situován nevelký izolovaný remíz. 
Jižním okrajem prochází železniční trať.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 122 129,27 0 0 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 122 hodnocena jako přípustná .  
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N123 "Na panských“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části území, ze západní až severozápadní 
strany Droždína. 
Reliéf území je plochý, s postupně se zvedajícím sklonem celkově západně až 
jihozápadně orientovaných svahů směrem k východnímu okraji lokality. 
Téměř celé území tvoří scelené hony orné půdy, rozdělené drobnými toky 
v upravených korytech a stabilizovanou účelovou komunikací. V severní části jsou tři 
drobné enklávy zastavěných území (zahrádková lokalita, hospodářská budova).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 123 137,41 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 123 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N124 "Za panskými humny“ 

Lokalita se nachází na severním okraji severovýchodní části území, mezi 
Droždínem, Svatým Kopečkem a Samotiškami. 
Reliéf území je daný polohou ve výrazných, západně až jihozápadně orientovaných 
okrajových svazích Nízkého Jeseníku, v severovýchodní části podélně členěných 
dvěma výraznějšími erozními zářezy.  
V nejméně příkré západní části jsou situovány menší hony orné půdy rozdělené 
přímými koryty vodních toků a odvodňovacích příkopů s nepravidelným doprovodem 
dřevin. Výše ve svahu navazují areál vodojemů, zatravněná plocha s četnými 
dřevinami a silnice ze Samotišek na Svatý Kopeček. Nad silnicí je struktura využití 
velmi pestrá, s převažujícím maloplošným zemědělským využitím, zahrádkami i 
ladem ležící plochou s četnými dřevinami v ohybu silnice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 124 52,47 0 +1 0 0 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 124 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N125 "Celky“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části území, východně od Týnečku. 
Reliéf území je plochý až rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
Převážnou část území tvoří scelené hony orné půdy, rozdělené napřímeným 
korytem drobného vodního toku a polními cestami. Na severovýchodním okraji 
území je situován drobný izolovaný remíz. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 125 96,88 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 125 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N126 "Za plotky“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části území, ze severovýchodní, východní až 
jihovýchodní strany Týnečku a ze severovýchodní strany Chválkovic. 
Reliéf území je rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
Území vyplňují různou mírou scelené pozemky orné půdy, rozdělené napřímeným 
korytem drobného vodního toku a polními cestami. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 126 53,59 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 126 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N127 "Kozinovo pole“ 

Lokalita se nachází na severním okraji území, ze severní strany Týnečku. 
Reliéf území je rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
Území vyplňují rozsáhlé nečleněné hony orné půdy. Na jihovýchodní straně u silnice 
se nachází drobná enkláva zastavěné plochy (vysílač) a krátký pás dřevin. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 127 95,93 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 127 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N128 "Na podblatě“ 

Lokalita se nachází na severním okraji území, ze severozápadní až západní strany 
Týnečku. 
Reliéf území je rovinatý, s málo nápadným krátkým svahem mezi vyšší nivním 
stupněm a nižším nivním stupněm slatinného charakteru. 
Východní část území zaujímají rozsáhlé hony orné půdy, navzájem rozdělené 
polními cestami. Západní částí prochází železniční trať, zcela na západní straně             
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a z velké části i na východní straně obklopená podmáčenými slatinnými loukami, s 
přechody do mokřadních lad 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 128 92,21 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 128 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N129 "Novinky“ 

Lokalita se nachází v severní části území, ze severozápadní až západní strany 
Chválkovic a ze severní strany Pavloviček. 
Reliéf území je rovinatý, s lokálními mělkými terénními depresemi v místech 
někdejších ramen vodních toků. 
Většinu území zaujímají rozsáhlé hony orné půdy, navzájem rozdělené polními 
cestami či odvodňovacími příkopy. K železniční trati na západním okraji většinou 
přiléhají poměrně velké plochy podmáčených slatinných luk, místy až charakteru 
mokřadních lad, s hojně roztroušenými soliterními dřevinami (vrbami, duby, topoly). 
Souvislý porost dřevin přiléhá k cestě napříč územím západně od chválkovického 
fortu. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 129 107,68 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 129 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N130 "Svatoondřejský rybník“ 

Lokalita se nachází v severní části území, sevřené mezi železničními tratěmi v 
prostoru mezi Černovírem, Klášterním Hradiskem, Chválkovicemi a Pavlovičkami. 
Reliéf území je rovinatý, s lokálními mělkými terénními depresemi v místech 
někdejších ramen vodních toků. 
Využití území je značně ovlivněno silným podmáčením souvisícím s jeho sevřením 
mezi železničními tratěmi. Střídají se zde zbytky slatinných luk, drobnější lužní 
porosty dřevin, mokřadní lada a zahrádkové kolonie. V jižní části se nachází solitérní 
objekt bydlení. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 130 50,35 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 130 hodnocena jako přípustná .  
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N132 "Lísky - Provázky“ 

Lokalita se nachází v severní části území, z východní až severní strany Černovíru. 
Reliéf území je rovinatý. 
Většinu území zaujímají menší hony orné půdy, ve střední části navazují na 
zástavbu Černovíru různorodé maloplošně využívané pozemky.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 132 25,82 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 132 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N133 "Za Moravou“ 

Lokalita se nachází v severní části území, ze západní, severozápadní až severní 
strany Černovíru. 
Reliéf území je rovinatý, s výrazným zářezem umělého koryta Moravy. 
Většinu území zaujímají různě velké hony orné půdy. Zemědělské pozemky                   
v severovýchodním rohu lokality jsou obhospodařované maloplošně. V jižní části 
území se dochovalo odstavené, částečně zvodněné rameno řeky zarostlé 
dřevinami, na vnitřní straně s loukou. Ze severozápadu přiléhá oplocená vodní 
plocha s objekty individuální rekreace. 
Většina území (s výjimkou východní části) je začleněna do III. zóny CHKO 
Litovelské Pomoraví.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 133 44,55 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 133 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N134 "Královské“ 

Lokalita se nachází na severním okraji území, severně od Černovíru. 
Reliéf území je rovinatý, v jihovýchodní části s výrazným zářezem umělého koryta 
Trusovky. 
Většinu území zaujímají souvislé hony orné půdy. Na koryto Trusovky navazuje ve 
východní části odvodňovací příkop. Při severovýchodním okraji prochází územím 
železniční trať, za kterou navazují trvalé travní porosty a okrajově i ladem ležící 
plochy.  
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 134 86,36 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 134 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N135 "Blatečník“ 

Lokalita se nachází na východním okraji severního výběžku území, východně od 
Chomoutova. 
Reliéf území je rovinatý, ve východní části s výrazným zářezem umělého koryta 
Oskavy. 
Většinu území zaujímá rozsáhlý hon orné půdy. Na koryto Moravy na západním 
okraji navazuje převážně široký doprovodný lesní pás. Plocha při soutoku Moravy           
a Oskavy v jihovýchodním cípu území je zatravněná. Pozemky v severozápadní 
části v návaznosti na zastavěné území Chomoutova jsou obhospodařované 
maloplošně. 
Území je s výjimkou nejvýchodnější části začleněno do III. zóny CHKO Litovelské 
Pomoraví.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 135 44,18 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 135 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N136 "Přední ouhrady“ 

Lokalita se nachází na severním okraji území, ze severní až severovýchodní strany 
Chomoutova. 
Reliéf území je rovinatý, ve východní části s výrazným zářezem umělého koryta 
Oskavy. 
Většinu území zaujímají rozsáhlý hon orné půdy a velká zatravněná plocha, 
vzájemně oddělené zpevněnou účelovou komunikací. Do severovýchodní části 
zasahují od Chomoutovského jezera vodní a ladem ležící mokřadní plochy.  
Území je začleněno převážně do III. zóny CHKO Litovelské Pomoraví, při SV okraji 
do II. zóny CHKO (a zároveň do přírodní rezervace Chomoutovské jezero).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 136 75,82 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 136 hodnocena jako přípustná .  
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N137 "Chomoutovské jezero“ 

Lokalita se nachází severně od Chomoutova, v nejsevernějším výběžku správního 
území města. 
Původní rovinatý reliéf údolní nivy je výrazně pozměněn vlivem těžby štěrkopísků. 
Většina plochy je zatopena umělým jezerem vyplňujícím bývalé těžební plochy 
(Chomoutovské jezero). Navazují mokřadní lada a umělé výsadby dřevin (zejm. 
borovic). 
Na jižním břehu jezera se nacházejí objekty jachetní klubu, na východním břehu            
v severovýchodní části lokality zpustlý areál.  
Území je začleněno do II. zóny CHKO Litovelské Pomoraví a zároveň do přírodní 
rezervace Chomoutovské jezero.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 137 100,90 0 +1 0 +1 +1 0 +1 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 137 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N138 "Za Richtrovým - Zápověď“ 

Lokalita se nachází na západním okraji severního výběžku území, ze severní, 
severozápadní až západní strany Chomoutova. 
Reliéf území je rovinatý, s výrazným zářezem umělého koryta Moravy a s terénními 
depresemi jako pozůstatky bývalého přírodního koryta Moravy. 
Většinu území zaujímají různě velké hony orné půdy. Ohrázované koryto Moravy je 
převážně doprovázené porosty dřevin. Výraznější porosty dřevin lesního charakteru 
jsou vázané na pozemky původního přírodního koryta Moravy. V jižní části je do 
lokality začleněno fotbalové hřiště, na které z východní strany navazují různorodé 
maloplošně obhospodařované a ladem ležící pozemky. 
Území je začleněno do III. a IV. zóny CHKO Litovelské Pomoraví.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 138 60,52 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 138 hodnocena jako přípustná .  
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N139 "U Splavu“ 

Lokalita se nachází na západním okraji severní části území, z jihozápadní až jižní 
strany Chomoutova. 
Reliéf území je rovinatý, s výrazným zářezem umělého koryta odlehčovacího 
ramena mezi Mlýnským potokem a Moravou a s převážně přírodním korytem 
Mlýnského potoka. 
Většinu území zaujímají souvislé hony orné půdy. Ohrázované koryto odlehčovacího 
ramene je doprovázené nesouvislými porosty dřevin. Výraznější porosty dřevin jsou 
vázané na tok Mlýnského potoka, z větší části s návazností trvalých travních 
porostů. 
Území je začleněno převážně do IV. zóny CHKO Litovelské Pomoraví, v západní 
části okrajově do I. zóny CHKO (a zároveň do plochy přírodní rezervace Plané 
loučky).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 139 47,84 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 139 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N140 "Pustačiny“ 

Lokalita se nachází v severní části území, mezi Chomoutovem a Černovírem. 
Reliéf území je rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
V podstatě celou plochu území zaujímají tři souvislé hony orné půdy, dva velké                    
a jeden menší, vzájemně rozdělené silnicí II/446 a přístupovou cestou k zahrádkám. 
Území je začleněno do IV. zóny CHKO Litovelské Pomoraví.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 140 61,64 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 140 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N141 "Krajačky“ 

Lokalita se nachází v severní části území, severovýchodně od Řepčína, severně od 
Hejčína a západně od Černovíru a severní části Lazců. 
Reliéf území je rovinatý, na západním až jihozápadním okraji se zářezem umělého 
koryta Mlýnského potoka a s několika drobnými depresemi po těžbě štěrkopísků. 
Struktura využití území je poměrně pestrá. Převažují různě velké (převážně však 
menší) hony orné půdy, významně jsou však zastoupeny i zatravněné pozemky, 
ovocné sady, porosty dřevin (zejm. podél Mlýnského potoka a v rámci vysázeného 
biokoridoru) a zahrádkové lokality (při jižním, východním a severozápadním okraji). 
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S výjimkou severovýchodní části je území výrazně členěno sítí účelových 
komunikací a mělkých příkopů. 
Většina území je začleněna do IV. zóny CHKO Litovelské Pomoraví, uvnitř se 
nachází plocha přírodní památky Bázlerova pískovna, vymezená zároveň jako II. 
zóna CHKO.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 141 129,25 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 141 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N142 "Na kuželi“ 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji území, severně od Řepčína. 
Reliéf území je rovinatý, s převážně přírodním korytem Mlýnského potoka. 
Určujícím prvkem území je meandrující koryto Mlýnského potoka s břehovými                
a doprovodnými porosty vzrostlých dřevin, obklopenými převážně podmáčenými 
loukami a různě velkými fragmenty lužních porostů. Východní část vyplňuje souvislý 
hon orné půdy. Na jižním okraji se nachází areál malé vodní elektrárny. 
Území je s výjimkou jihozápadní části začleněno do CHKO Litovelské Pomoraví           
(I., II. a IV. zóny, v případě I. zóny zároveň do plochy přírodní rezervace Plané 
loučky).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 142 52,54 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 142 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N143 "Čermačky“ 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji území, severozápadně od Řepčína. 
Reliéf území je poměrně plochý, daný mírným svahem celkově východní orientace. 
Téměř celou plochu území zaujímá část jednoho rozsáhlého honu orné půdy, na 
jižní straně ukončeného korytem drobného vodního toku s mezernatými 
doprovodnými porosty.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 143 23,11 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 143 hodnocena jako přípustná .  
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N144 "U Prachárny“ 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji území, severozápadně od Řepčína. 
Reliéf je mírně zvlněný, dominantním prvkem je široce rozevřené údolí drobného 
vodního toku, pramenícího přímo v území a tekoucího k východu až severovýchodu. 
Území má ráz zemědělské krajiny, s převažujícími rozsáhlými hony orné půdy                 
a několika drobnými pozemky izolovaných zahrad s ovocnými stromy. Dno údolí 
vodního toku je převážně zalesněné, s výjimkou nejvýchodnější části ovšem pouze   
v úzkém pásu. Severní až severovýchodní částí území procházejí silnice I/35                
a II/635, jihozápadní částí území je vedena účelová komunikace (polní cesta), 
sloužící zároveň jako cyklotrasa.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 144 94,41 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 144 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N145"Kropáčov“ 

Lokalita se nachází v západní části území, severozápadně od Neředína. 
Reliéf je mírně zvlněný, bez výraznějších tvarů. 
Většinu plochy zaujímají souvislé hony orné půdy, vzájemně rozdělené asfaltovou 
účelovou komunikací. Přibližně uprostřed plochy se nachází areál bývalé prachárny, 
poblíž (severozápadně) s enklávou zpustlé zahrady.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 145 88,07 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 145 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N146 "Na sekerách“ 

Lokalita se nachází v západní části území, severovýchodně od Topolan. 
Reliéf je mírně zvlněný, s převážně výslunnými expozicemi svahů s mělkými údolími 
pramenných úseků Stousky a Křelovského potoka. 
Většinu plochy zaujímají souvislé hony orné půdy. Podél silnice na západním okraji 
částečně protéká Křelovský potok s mezernatým doprovodným porostem dřevin. 
Východní částí (ze západní strany silnice R35) je veden přeložený pramenný úsek 
Stousky, převážně se souvisle dřevinami zarostlým korytem, z východní strany               
s podmáčenými a místem ladem ležícími plochami.  
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 146 121,13 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 146 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N147 "Prachovna“ 

Lokalita se nachází na severním okraji západní části území, severně až 
severovýchodně od Topolan. 
Reliéf je mírně zvlněný, s dominantou vrchu Prachovna a s mělkým údolím 
pramenného úseku Křelovského potoka. 
Prakticky celé území zabírá souvislý hon orné půdy. Pramenný úsek Křelovského 
potok je osázen jednotlivými dřevinami.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 147 60,03 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 147 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N148 "Radhošť“ 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji západní části území, severně od 
Topolan. 
Reliéf je relativně výrazněji zvlněný, s dominantou hřbetu a vrchu Radhošť. 
Celé území zaujímají souvislé, vzájemně navazující hony orné půdy bez výrazných 
dělících linií.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 148 86,42 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 148 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N149 "U studny“ 

Lokalita se nachází na západním okraji území, severně od Topolan. 
Reliéf je mírně zvlněný, s převažujícími svahy výslunných expozic a suchými 
údolími. 
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Většinu území zaujímají souvislé, vzájemně navazující hony orné půdy většinou bez 
výrazných dělících linií. Jihovýchodní částí protéká Křelovský potok, na který je 
vázána plocha nevelkého remízu.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 149 84,70 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 149 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N150 "Pod vrbím“ 

Lokalita se nachází na západním okraji území, z jižní až jihozápadní strany Topolan. 
Reliéf je zvlněný, s dominantami hřbetu s plochým temenem, rozevřeného údolí 
Stousky a poněkud sevřenějšího údolí Hněvotínského potoka. 
Většinu území zaujímají souvislé hony orné půdy nebo jejich dílčí části, většinou bez 
výrazných dělících linií. Poněkud pestřejší je struktura využití v údolí Stousky u 
Topolan (též trvalé travní porosty, sad, drobný porost dřevin) a na kontaktu údolí 
obou potoků (lesní porost). Z obou toků má výraznější dřevinný doprovod 
Hněvotínský potok. Do jihozápadní části území zasahuje chmelnice.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 150 59,41 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 150 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N151 "Na klínech“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji západní části území, z východní až jihovýchodní 
strany Topolan. 
Reliéf je zvlněný, s převážně stinnými expozicemi svahů a rozevřeným údolím 
Stousky. 
Většinu území zaujímají souvislé hony orné půdy nebo jejich dílčí části. Výraznou 
dělící linií je v území napřímené koryto Stousky s místy souvislým porostem dřevin. 
Na zastavěné území Topolan částečně navazují maloplošně obhospodařované 
pozemky.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 151 109,67 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 151 hodnocena jako přípustná .  
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N152 "U cihelny“ 

Lokalita se nachází v západní části území, jihozápadně až západně od Nové Ulice. 
Reliéf je poměrně plochý, s výrazným antropogenním tvarem těžebního prostoru 
cihelny. 
Většinu území vyplňuje souvislý hon orné půdy. Do severovýchodní části zasahuje 
opuštěný těžební prostor cihelny. V severní části se nachází drobná ladem ležící 
plocha bývalé divoké skladky. Jižní až jihozápadní okraje území jsou součástí 
mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a R46 a vede tudy přeložená silnice z 
Olomouce do Hněvotína.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 152 32,12 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 152 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N153 "Padělky“ 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji jihozápadní části území, západně až 
severozápadně od Nedvězí. 
Reliéf je mírně zvlněný, bez výraznějších tvarů. 
Většina území je zemědělsky využívaná formou souvislých honů orné půdy. Při 
jihozápadním okraji je situována plocha skládky (zahraboviště Baba).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 153 57,90 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 153 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N154 "Habeš“ 

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji území, ze západní strany Nedvězí. 
Reliéf je zvlněný, se zvětšující se členitostí od Nedvězí k západu. 
Téměř celé území zaujímají souvislé hony orné půdy, vzájemně členěné polními 
cestami s doprovodnou dřevinnou vegetací a mezemi s mladými výsadbami dřevin. 
V jihozápadním rohu se nachází bývalý lom, ponechaný víceméně samovolnému 
vývoji (s dosadbami dřevin).  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 154 175,73 0 +1 0 +1 0 0 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 154 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N155 "U Boží muky“ 

Lokalita se nachází v jihozápadní části území, ze severní strany Nedvězí. 
Reliéf je plochý, bez výraznějších tvarů. 
Téměř celé území zaujímá orná půda, většinou scelená do rozsáhlejších honů.             
V jihovýchodní části je situovaná drobná plocha hřbitova. Severní roh území je 
součástí mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a R46.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 155 88,71 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 155 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N156 "Nad Slavonínem“ 

Lokalita se nachází v jihozápadní části území, ze západní strany Slavonína. 
Reliéf je poměrně výrazně zvlněný, se svahy převážně stinných expozic a 
soustavou rozevřených svahových údolí. 
Převážnou část území zaujímají různě velké hony orné půdy, vzájemně členěné 
zejména účelovými komunikacemi a silnicí II/570 mezi Slavonínem a Nedvězím                 
a jejich doprovodnými porosty. Pro svahová údolí je převážně typické pestřejší 
využití s různorodými porosty dřevin, maloplošně zemědělsky obhospodařovanými 
pozemky (včetně jedné zahrádkové lokality) a v případě nejvýraznějšího z nich                
i s drobným vodním tokem. V jižní části se nacházejí devastované plochy 
nevyužívaných silážních jam a aktivní skládky inertních materiálů.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 156 101,77 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 156 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N157 "Pravá k Nedvězí“ 

Lokalita se nachází v jihozápadní části území, z východní strany Nedvězí. 
Reliéf je plochý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají tři různě velké hony orné půdy, navzájem rozdělené polními 
cestami.  
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 157 55,31 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 157 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N158 "Erby“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji jihozápadní části území, z jižní až jihovýchodní 
strany Nedvězí. 
Reliéf je mírně zvlněný, s výslunnou expozicí svahů spadajících do rozevřeného 
údolí potoka Romzy. 
Téměř celé území zaujímají souvislé, vzájemně nevýrazně členěné hony orné půdy. 
Dno údolí Romzy vyplňují podmáčené plochy s¨výsadbami i spontánním rozvojem 
dřevinné vegetace.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 158 75,68 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 158 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N159 "Levá k Nedvězí“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji jihozápadní části území, jihovýchodně od 
Nedvězí a jihozápadně od Nemilan. 
Reliéf je mírně zvlněný, s převážně výslunnou expozicí svahů. 
Téměř celé území zaujímají souvislé, vzájemně nevýrazně členěné hony orné půdy. 
Do severovýchodní části lokality zasahuje výrazný zářez silnice R35 s doprovodnou 
účelovou komunikací.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 159 46,96 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 159 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N160"Za Dlouhými kopci“ 

Lokalita se nachází v jihozápadní části území, západně od Nemilan. 
Reliéf je velmi mírně zvlněný, bez výrazných tvarů. 
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Téměř celé území zaujímají souvislé hony orné půdy, vzájemně převážně 
nevýrazně členěné. Do západní až jižní části lokality zasahuje výrazný zářez silnice 
R35                   s přilehlým areálem dálniční odpočívky a čerpací stanice.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 160 108,52 0 0 0 +1 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 160 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N163 "Ke Kožušanům“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji území, jižně až jihovýchodně od Nemilan. 
Reliéf je převážně rovinatý, v západní části s ostrým přechodem do výrazného 
svahu celkově východní až severovýchodní orientace. 
Většinu území zaujímají menší hony orné půdy, navzájem většinou zřetelně členěné 
napřímeným korytem Nemilanky, odvodňovacími příkopy a silnicí z Nemilan do 
Kožušan. Výrazným krajinotvorným prvkem je stupňovitá úpatní část svahu 
s pestrou ladní vegetací.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 163 50,13 0 0 0 +1 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 163 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N164 "Na Pískách“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, z východní, jižní a částečně i západní strany 
Nemilan. 
Reliéf je převážně rovinatý, při západním okraji s částečně ostrým přechodem do 
svahu celkově východní orientace. 
Většinu území zaujímají různě velké hony orné půdy, navzájem většinou zřetelně 
členěné komunikacemi a částečně i napřímeným korytem Nemilanky. Poměrně 
výrazným krajinotvorným prvkem je k severu vyznívající úpatní část svahu s pestrou 
ladní vegetací.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 164 92,04 0 +1 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 164 hodnocena jako přípustná .  
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N165 "Na Lukách“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, mezi Nemilany a Novými Sady. 
Reliéf je rovinatý, bez výrazných tvarů. 
Většinu území zaujímají dva souvislé hony orné půdy, navzájem rozdělené 
zpevněnou komunikací a při ní ležící samotou. V severovýchodní části se nachází 
drobná vodní plocha, na kterou navazují zahrádky.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 165 37,81 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 165 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N166 "Holický les - západ“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, mezi Novými Sady a Holicí. 
Reliéf je rovinatý, s výrazným zářezem umělého koryta Moravy. 
Většinu plochy vyplňují rozsáhlé hony orné půdy. Západní částí protéká řeka 
Morava v regulovaném korytě s různě zapojenými doprovodnými porosty dřevin. Ze 
západní strany navazuje rozsáhlá zahrádková kolonie. Z východní strany se 
dochovalo slepé říční rameno s břehovými porosty dřevin a jsou zde dva stavební 
objekty. Ve východní části jsou ladem ležící plochy bývalé školky okrasných dřevin. 
Severozápadní část částečně protíná otevřený kanál, u železniční trati je zatopený 
prostor po těžbě štěrkopísků.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 166 97,80 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 166 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N168 "Provázky“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, jihozápadně od Holice. 
Reliéf je rovinatý, bez výrazných tvarů. 
Většinu území zaujímají různě velké hony orné půdy, navzájem převážně zřetelně 
členěné komunikacemi, Hamerským náhonem a odvodňovacími zářezy se 
sporadickou dřevinnou vegetací. Plochy u železniční tratě na východním okraji 
území jsou místy výrazně podmáčené – je zde situován izolovaný vrbový porost.            
V severovýchodním rohu se nachází menší zahrádková lokalita.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 168 138,19 0 +1 0 +1 +1 0 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 168 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N169 "Při kamenném mostě“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, jižně až jihovýchodně od Nových Sadů. 
Reliéf je rovinatý, s výrazným zářezem převážně umělého koryta Moravy. 
Většinu plochy vyplňují rozsáhlé hony orné půdy. Toky Moravy a na ni napojeného 
Hamerského náhonu lemují různě zapojené porosty dřevin. V severovýchodním cípu 
území jsou situovány tři drobné vodní plochy – obtokové rybníčky s doprovodnou 
vegetací vzrostlých dřevin.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 169 95,89 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 169 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N170 "Zadní u Moravy“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji území, jihovýchodně od Nemilan. 
Reliéf je celkově rovinatý, s převážně přírodním korytem Moravy. 
Velkou část území zabírají rozsáhlé hony orné půdy. Tok Moravy je provázen 
širokými doprovodnými porosty dřevin, ladem ležícími plochami a soustavou vodních 
ploch v bývalých štěrkopískovnách.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 170 105,66 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 170 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N171 "Na Halouškách“ 

Lokalita se nachází v nejjižnější části území, jihovýchodně od Nemilan. 
Reliéf je celkově rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
Plochu vyplňuje podstatná část jednoho souvislého honu orné půdy, na 
jihovýchodním okraji omezeného korytem odvodňovacího příkopu.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 171 67,58 0 0 0 +1 0 0 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 171 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N172 "U Nového Dvora“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji území, jižně až jihozápadně od Holice. 
Reliéf je celkově rovinatý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají rozsáhlé hony orné půdy, navzájem členěné různě výraznými 
liniemi odvodňovacích příkopů s různorodou vegetací a polních cest.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 172 147,35 0 +1 0 +1 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 172 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N173 "U Olympie“ 

Lokalita se nachází na jižním až jihovýchodním okraji území, jižně od Holice. 
Reliéf je celkově plochý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají dva souvislé hony orné půdy, navzájem oddělené tělem rychlostní 
komunikace R35.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 173 72,69 0 0 0 0 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 173 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N174 "Za příkopem“ 

Lokalita se nachází na  jihovýchodním okraji území, východně až jihovýchodně od 
Holice. 
Reliéf je celkově plochý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají dílčí části dvou rozsáhlých honů orné půdy, navzájem oddělené 
korytem Přáslavické svodnice a její ¨převážně málo výraznou doprovodnou 
vegetací.  
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 174 72,60 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 174 hodnocena jako přípustná .  
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N175 "Na holických dílech“ 

Lokalita se nachází ve východní části území, východně až severovýchodně od 
Holice. 
Reliéf je celkově plochý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají dílčí části dvou honů orné půdy, navzájem oddělených polní cestou 
s nepravidelným doprovodem stromořadí. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 175 44,98 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 175 hodnocena jako přípustná .  

             

 
N176 "Na dílech za humny“ 

Lokalita se nachází na východním okraji území, východně až severovýchodně od 
Holice. 
Reliéf je celkově plochý, bez výraznějších tvarů. 
Území zaujímají dílčí části tří různě rozsáhlých honů orné půdy, navzájem                     
s nevýraznými rozhraními. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

N 176 124,67 0 0 0 +1 0 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita N 176 hodnocena jako přípustná .  
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5.5. Plochy lesní (kód L) 

Hlavní využití: 
a) Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Přípustné využití: 
a) Školky dřevin, bez staveb; 
b) stavby technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí 

územního plánu; 
c) protipovodňová opatření plnící rekreační a ekostabilizační funkce (zejména 

protipovodňové hráze, poldry, průlehy apod.); 
d) pozemky ÚSES; 
e) nezbytná protierozní opatření; 
f) revitalizační opatření toků a mokřadů; 
g) pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a mokřadů. 

Podmín ěně přípustné využití:  

stavby či zařízení uvedená níže lze do území umístit za podmínky  
prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je 
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území, a že  jejich provoz 
nesníží kvalitu prost ředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a 
nepřiměřeně nezvýší dopravní zát ěž v obytných lokalitách. 

a) Stavby pro lesnictví, které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a 
výměře místně souvisejících pozemků plnících funkci lesa a jsou technologicky 
přímo vázané na dané stanoviště; 

b) stavby pro vodní hospodářství (splnění podmínek bude prokázáno územní 
studií); 

c) technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, zejména cyklistické stezky, in-line stezky, 
turistické trasy, běžecké trasy, jezdecké trasy, pláže, tábořiště, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra, drobná doprovodná a sakrální 
architektura (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

d) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické 
měřítko krajiny (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

e) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
f) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu 

staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu 
staveb; 

g) pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů v místech vymezených kartou 
lokality; 

h) zemědělské využití na stávajících pozemcích zemědělského půdního fondu. 
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L102 "Petrovec“ 

Lokalita se nachází při jižním okraji severovýchodního výběžku území, z východní 
strany silnice mezi Lošovem a Velkou Bystřicí. 
Reliéf území je značně členitý, s převažujícími výraznými výslunnými svahy,                      
v nejpříkřejších partiích spadajících do údolí Bystřice.  
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 102 81,53 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 102 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L103 "Zlaté Doly“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, z jižní až jihovýchodní strany 
Lošova a z východní strany silnice na Velkou Bystřici. 
Reliéf území je členitý, s převažujícími výraznými svahy. Dominantním prvkem je 
údolí levostranného přítoku Lošovského potoka s příkrými svahy a bez nivy. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 103 92,53 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 103 hodnocena jako přípustná .  

             

L104 "U mohyly“ 

Lokalita se nachází při východním okraji severovýchodního výběžku území, 
východně až jihovýchodně od Lošova. 
Reliéf území je členitý, s převažujícími výraznými svahy. Dominantním prvkem je 
zahloubené údolí potoka Zlatý důl (jehož dno tvoří severovýchodní hranici lokality            
a zároveň i hranici řešeného území) s příkrými svahy a bez vyvinuté nivy,                       
v jihovýchodní části přecházející do údolí Bystřice. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu.            
V okrajové části lesa v údolí Bystřice stojí několik rekreačních chat. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 104 89,75 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 104 hodnocena jako přípustná .  
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L106 "V panenském“ 

Lokalita se nachází při východním okraji severovýchodního výběžku území, 
východně až severovýchodně od Lošova (u Hluboček). 
Reliéf území je značně členitý, s převažujícími výraznými svahy hřbetů a různě 
zahloubených údolí potoka Zlatý důl a Posluchovského potoka. 
Velkou většinu plochy pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního 
komplexu, v levobřežních svazích údolí Posluchovského potoka protnuté silnicí 
Hlubočky - Posluchov. Část severovýchodního okraje území (k Posluchovu) je 
odlesněná, s poměrně pestrou strukturou využití, ve které převažují travní porosty, 
doplněné drobnou zahrádkovou lokalitou a izolovanou plochou bydlení. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 106 112,02 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 106 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L108 "Jablečná“ 

Lokalita se nachází při východním okraji severovýchodního výběžku území, 
severovýchodně od Lošova a jihovýchodně až východně od Radíkova. 
Reliéf území je členitý, s převažujícími výraznými svahy hřbetů a zahloubených údolí 
pramenných úseků potoka Zlatý důl a zčásti i Posluchovského potoka. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu,          
v okrajové části směrem k Lošovu s chatou. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 108 74,00 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 108 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L109 "U Zdiměře“ 

Lokalita se nachází v severovýchodní části severovýchodního výběžku území, 
východně od Radíkova. 
Reliéf území je poměrně členitý, s různě ukloněnými svahy a málo výraznými údolími 
pramenných úseků drobných vodních toků sbíhajícími se na severním okraji do 
výraznějšího údolí Zdiměřského potoka. 
Velkou většinu plochy pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního 
komplexu. Část jižního okraje území (k Posluchovu) je odlesněná, s poměrně 
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pestrou strukturou využití s menším honem orné půdy, travními porosty, dvěma 
samotami (Zdiměř) a pramenným úsekem Posluchovského potoka v dřevinami 
zarostlé strži. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 109 74,72 0 +1 +1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 109 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L110 "U Ježíška“ 

Lokalita se nachází při severním okraji severovýchodního výběžku území, východně 
až severovýchodně od Radíkova. 
Reliéf území je poměrně členitý, s převažujícími různě ukloněnými svahy a málo 
výraznými údolími pramenných úseků drobných vodních toků. 
Prakticky celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního 
komplexu, při rozmezí s rekreační lokalitou Fort Radíkov s plochou parkoviště. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice. 
Funkční 
typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 
kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 110 62,47 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 110 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L112 "Boří“ 

Lokalita se nachází při severním okraji severovýchodního výběžku území, severně 
až severovýchodně od Radíkova. 
Reliéf území je relativně méně členitý, s převažujícími mírně ukloněnými svahy 
různých expozic. 
Téměř celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního 
komplexu. V jižní části (u Radíkova) jsou do lokality zahrnuty dva maloplošně 
zemědělsky obhospodařované pozemky. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice a zároveň je téměř celé 
součástí příměstského lesa Svatý Kopeček. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 112 38,03 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 112 hodnocena jako přípustná .  
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L113 "Člupek“ 

Lokalita se nachází při severním okraji severovýchodního výběžku území, severně 
až severovýchodně od Svatého Kopečku a severně až západně od Radíkova. 
Reliéf území je relativně méně členitý, s převažujícími mírně ukloněnými svahy 
různých expozic, s rozvodními plošinami a málo výraznými údolími pramenných 
úseků vodních toků. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu.  
Území je téměř celé (vyjma západní části) začleněno do přírodního parku Údolí 
Bystřice a zároveň je součástí příměstského lesa Svatý Kopeček. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 113 103,35 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 113 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L115 "U zoologické zahrady“ 

Lokalita se nachází při severozápadním okraji severovýchodního výběžku území, 
severně až severozápadně od Svatého Kopečku, za areálem ZOO. 
Reliéf území je poměrně členitý, s převažujícími příkrými svahy a se zaříznutými 
údolími pramenných úseků drobných vodních toků. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící okrajové partie rozsáhlého lesního 
komplexu.  
Území je součástí příměstského lesa Svatý Kopeček. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 115 16,52 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 115 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L116 "Hvězda – Radíkův kopec“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, v prostoru mezi Svatým 
Kopečkem a Radíkovem. 
Reliéf území je poměrně členitý. Dominantu tvoří protáhlý hřbet Hvězdy a Radíkova 
kopce s vrcholovou plošinou a navazujícími různě ukloněnými svahy. 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu, 
protnuté silnicí Svatý Kopeček – Radíkov. 
Území je začleněno do přírodního parku Údolí Bystřice a zároveň je součástí 
příměstského lesa Svatý Kopeček. 
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Funkční 
typ 

plochy 
Číslo Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 116 77,85 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 116 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L118 "Ovčačka“ 

Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku území, v prostoru mezi Svatým 
Kopečkem, Droždínem a Lošovem. 
Reliéf území je poměrně členitý. Severojižním směrem protáhlý hřbet s vrcholovou 
plošinou a navazujícími různě ukloněnými svahy vzájemně rozděluje údolí 
pramenného úseku Adamovky (v západní části) a bezejmenného pravostranného 
přítoku Lošovského potoka (na východním okraji). 
Celou plochu pokrývají lesní porosty tvořící součást rozsáhlého lesního komplexu. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 118 85,90 0 0 -1 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 118 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L120 "Komora“ 

Lokalita se nachází při jižním okraji severovýchodního výběžku území, jižně až 
jihozápadně od Lošova, ze západní strany silnice na Velkou Bystřici. 
Reliéf území je členitý, s převažujícími výraznými svahy. Dominantním prvkem je 
zahloubené údolí Lošovského potoka s příkrými svahy a poměrně úzkou rovinatou 
nivou. 
Většinu plochy vyplňují lesní porosty tvořící součást rozsáhlejších lesních komplexů. 
Výjimkou je údolní niva, většinou lučinatá a dále se dvěma menšími rybníky a 
různorodými mokřadními lady. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 120 64,25 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 120 hodnocena jako přípustná .  
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L131 "Černovírský les“ 

Lokalita se nachází v severní části území, severovýchodně od Černovíru. 
Reliéf území je rovinatý, s lokálními mělkými terénními depresemi v místech 
někdejších ramen vodních toků. 
Většinu plochy zaujímá lužní les, v severozápadní části (u železniční trati) vystřídaný 
menší luční plochou. Ve střední a jižní části jsou situovány dva areály 
vodohospodářských zařízení. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 131 127,44 0 +1 0 +1 +1 0 +1 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 131 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L161 "Nemilanský les - sever“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, ze západní až jihozápadní strany Nemilan. 
Reliéf má proměnlivý charakter – v menší západní části ho tvoří ploché temeno 
hřbetu, ve východní části výrazný, východně orientovaný svah, členěný řadou strží   
a starých úvozů. 
Využití území odpovídá charakteru reliéfu. Plošší partie zaujímají menší souvislé 
hony orné půdy, vzájemně členěné výraznými širokými pásy dřevinných porostů.           
V příkřejších partiích svahů převažují lesní i nelesní porosty dřevin, doplněné ladem 
ležícími plochami. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 161 49,95 0 0 0 +1 +1 0 0 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 161 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L162 "Nemilanský les - jih“ 

Lokalita se nachází na jižním okraji území, jižně až jihozápadně od Nemilan. 
Reliéf tvoří výrazný, celkově východně orientovaný svah. 
Většinu území zaujímá část souvislého honu orné půdy. Do severní části lokality 
zasahuje výrazný zářez a okraj mostního tělesa silnice R35 a do východní části 
rovněž výrazný zářez železnice.. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 162 11,32 0 0 0 +1 +1 0 0 
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Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 162 hodnocena jako přípustná .  

             

 
L167 "Holický les - východ“ 

Lokalita se nachází v jižní části území, západně od Holice. 
Reliéf je rovinatý, bez výrazných tvarů. 
Plochu vyplňuje jeden souvislý hon orné půdy. 
Funkční 

typ 
plochy 

Číslo Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima Voda 

Půda a 
horninové 
prost ředí 

Biodiverzita 

Krajinný 
ráz, 

kulturní 
dědictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
veřejné zdraví 

L 167 38,07 0 +1 0 +1 +1 0 +1 

Z pohledu vlivu navrhované lokality na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je 
lokalita L 167 hodnocena jako přípustná .  

             

 
 
 

5.6. Souhrnné zhodnocení jednotlivých návrhových lo kalit z pohledu 
potenciálního ovlivn ění charakteristik životního prost ředí a zdraví 
obyvatelstva. 

Z pohledu předpokládaných vlivů navrhovaných lokalit na životní prostředí a 
zdraví obyvatelstva je jejich navržené využití dle Konceptu ÚP Olomouc zhodnoceno 
u všech 176 navržených lokalit jako přípustné .  
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 

ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH 

ZHODNOCENÍ 

Posouzení vlivů jednotlivých variant na životní prostředí vychází předpokládaných 
vlivů, specifikovaných v kapitole 4 a předpokládané míry ovlivnění, vyjádřené pomocí 
pětidílné stupnice  v kap. 5: 

- Ovzduší a klima,  
- Voda 
- Půda a horninové prostředí (ZPF, PUPFL) 
- Biodiverzita (Natura, ÚSES, krajina) 
- Krajinný ráz 
- Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví (hluk,znečištění ovzduší) 

Aby bylo možno postihnout a posoudit varianty při uvažování vzájemné interakce 
předpokládaných vlivů a jejich významnosti ve vztahu k vybraným referenčním cílům, 
je použito metody SWOT analýzy. 

Metoda spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 
rozděleny do 4 skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na 
jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 
kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

Popis variant 

Koncept územního plánu města Olomouce není řešen v samostatných 
variantách, na základě požadavku zadavatele řeší variantně pouze umístění letiště a 
vedení dvou komunikací: 
• umístění letiště 

• trasa přeložky II/448 – severní spoj (severní spoj je v souladu se ZÚR OK v obou 
variantách řešen v úseku od železniční tratě č. 275. po ulici Lazeckou a je 
vymezen jako územní rezerva). 

• trasa ul. Holické ve vztahu k přeložce silnice I/55 

Uvedené varianty byly dle zadání  v ÚP posouzeny z hlediska ochrany veřejných 
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a z hlediska minimalizace 
zásahů do vlastnických práv. 

Výše uvedená požadovaná variantní řešení na sebe nemají vazbu a jsou v ÚP 
Olomouce definována takto: 
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Varianta 1:  

•  zachování letiště v Neředíně,  

• „severní varianta“ tzv. Severního spoje,  

• prodloužení Holické podél železniční vlečky k Přerovské a dále na Hamerskou. 

Varianta 2:  

• bez letiště na území města,  

• „jižní varianta“ tzv. Severního spoje,  

• napojení Holické a ulice Sladkovského na Hamerskou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Obr. 9 – ÚP Olomouc - variantní řešení konceptu ÚP – varianta 1, varianta 2 
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Letišt ě 
Umístění letiště předpokládá ve variantě 1 zachování stávajícího vnitrostátního 

letiště, ve variantě 2 je správní území Olomouce bez plochy letiště. 
 

SWOT letišt ě v Neředíně 

Varianta 1 – zachování letišt ě 

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

 • omezené využití 
plochy k rekreaci 

• okrajové části 
zastavěného území 
města  mohou být 
nevýznamně 
zasaženy hlukem  

• lepší dopravní 
dostupnost 

• nevýznamné riziko 
havárie 

 

Varianta 2 – bez letišt ě 

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

•  využití celé plochy 
k rekreaci 

   

 

Přeložka silnice II/448 tzv. Severní spoj 
Přeložka je shodně v obou variantách navržena od okružní křižovatky na silnici 

I/35 u Globusu ve stopě dle ÚP 1998 směrem k připojení na ulici Křelovskou. 

Varianta 1: 
Přeložka je východně přes areál Benziny s podjezdem pod železniční tratí a 

silnici směr Horka nad Moravou, po jižní hranici areálu Moravských železáren 
souběžně s ulicí Máchovou a Martinovou až ke křížení s Mlýnským potokem. Zde se 
stáčí k jihovýchodu a prochází přes území jižního cípu CHKO Litovelské Pomoraví a 
přes zahrádkářskou kolonii Trávníky na k.ú. Řepčín směrem k připojení na ulici 
Lazeckou severně od basebalového hřiště. Navazuje průchod prolukou severně od 
sídliště Lazce k mostu přes Moravu s připojením na koridor ulice Sokolovské, 
procházející kolem Klášterního Hradiska, kde tvoří součást protipovodňových hrází. 
Ukončení tzv. Severního spoje je navrženo připojením do ulice Sokolovské směrem 
k ulici Pasteurova. 

Systém komunikací tzv. Severního spoje je doplněn propojkou ulice Dobrovského 
s ulicí U Podjezdu, vedenou jižně od ulice Václava III. směrem na východ při hranici 
vojenského areálu, s  přemostěním Moravy a s průsečnou křižovatkou s hlavní 
trasou tzv. Severního spoje na levém břehu Moravy. Tato komunikace je navržena 
dále směrem na východ přes křižovatku s upravenou ulicí Pavlovickou, 
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rekonstruovaný úrovňový železniční přejezd na ulici Roháče z Dubé a přes ulici U 
panelárny směrem k MÚK ulicí Železniční s přeloženou silnicí I/46 – Východní 
tangentou. 

Propojení v k.ú. Hejčín směrem na Horku nad Moravou je řešeno přeložkou 
silnice III/4463 (ulice Řepčínské), vedenou západně od areálu Benziny s připojením 
na tzv. Severní spoj okružní křižovatkou spolu s přeloženou ulicí Křelovskou (silnice 
II/635). 
Varianta 2: 

V úsporné variantě je navrženo úrovňové křížení s tratí ČD č. 275 Olomouc – 
Senice na Hané – Kostelec na Hané – (Prostějov), předpokládající rekonstrukci 
stávajícího úrovňového křížení s železniční tratí č. 275 včetně směrové úpravy kolejí. 
Přeložka silnice je vedena od připojení na ulici Křelovskou severně od průmyslových 
areálů v k.ú. Hejčín. Ve stopě ulice Řepčínské překračuje železniční trať a pokračuje 
směrem na východ po hranici areálu Moravských železáren stejně jako varianta 1. 
Připojení ve směru na Horku nad Moravou je řešeno stykovou křižovatkou 
v nejsevernějším místě trasy, připojení směrem na Hejčín průsečnou křižovatkou 
v místě stávajícího připojení k areálu železáren těsně za křížením s železniční tratí. 
Po překročení Mlýnského náhonu se trasa prudce stáčí směrem k jihovýchodu a 
pokračuje v souběhu s tokem Mlýnského náhonu ve vzdálenosti cca 30 m od hrany 
levého břehu. Kříží MK směrem na Černovír a končí připojením na ulici Dlouhou 
v místě průsečné křižovatky s ulicí Lazeckou, jejíž trasa se v místě připojení musí 
upravit. Propojení komunikací směrem na východ je řešeno stejně jako ve variantě 1 
s tím, že připojení ulice Sokolovské je řešeno průsečnou křižovatkou s nezbytnou 
úpravou trasy ulice Sokolovské v minimálním rozsahu. 

 

SWOT přeložka silnice II/448 tzv. Severní spoj 

Varianta 1 – severní 

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

• snížení expozice 
obyvatel hlukem 

• zábor půdy (ZPF)  •  lepší dopravní    
dostupnost 

•  vyvedení dopravy 
mimo obytnou 
zástavbu 

• vyšší finanční 
náročnost - 
nebudou 
dostatečné 
investiční 
prostředky na tak 
velkou akci 

Varianta 2 – jižní 

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

•  menší zábor půdy 
(ZPF) 

• zachování 
expozice obyvatel 
hlukem 

 • vedení dopravy 
obytnou 
zástavbou 
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Přeložka silnice III/03551 – ulice Holická 

Shodně v obou variantách je navržena od ulice Šlechtitelů nadjezdem nad III. 
železničním koridorem severně od stávající stopy. 

Varianta 1: 
Podél vlečky do Setuzy jižně s připojením na ulici Přerovskou světelně řízenou 

průsečnou křižovatkou, dále podél vlečky s připojením na ulici Hamerskou průsečnou 
křižovatkou a s pokračováním směrem k MÚK Východní tangentou (přeložka 
silnice I/46) v úrovni prodloužené ulice Keplerovy. Dopravní připojení se předpokládá 
na ulici Průmyslovou, Sladkovského a prodlouženou Pavelkovu. 

Varianta 2: 
Po nadjezdu, dále ve stopě ulic Sladkovského a Přemysla Oráče s připojením 

průsečnou, světelně řízenou křižovatkou na ulici Přerovskou vstřícně s ulicí 
Hamerskou. 

 

SWOT přeložka silnice III/03551 – ulice Hamerská 

Varianta 1  

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

• snížení expozice 
obyvatel hlukem 

•  snížení emisí do 
ovzduší 

 •  plynulejší doprava 

•  snížení intenzity 
dopravy v obytné 
zástavbě zástavbu 

• vyšší finanční 
náročnost - 
nebudou 
dostatečné 
investiční 
prostředky na tak 
velkou akci 

Varianta 2 – jižní 

silné stránky slabé stránky příležitosti hrozby 

 • zachování 
expozice obyvatel 
hlukem 

•  pravděpodobnost 
dřívější realizace 
díky nižším 
finančním nárokům 

• vedení dopravy 
obytnou zástavbou 

 
Preference variant na základ ě analýzy SWOT                    Varianta  

• Letiště v Neředíně:                V2 -  bez letišt ě 
• Přeložka silnice II/448 tzv. Severní spoj        V1 -  severní trasa  
• Přeložka silnice III/03551 – ulice Holická       V1 – severní trasa  
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7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 

KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Skutečnost, že navrhované využití u žádné z navržených lokalit nebylo v kapitole 
5 hodnoceno jako nepřípustné , je dána  mimo jiné tím, že zpracování obou 
environmentálních dokumentů (hodnocení SEA, stejně tak jako posouzení NATURA) 
probíhalo souběžně se zpracováním Konceptu ÚP Olomouc metodou interaktivního 
posouzení “ex-ante“.  

Souběžné zpracování umožnilo řešení případných předpokládaných významných 
střetů přímo v průběhu zpracování ÚP. 

Není tedy třeba realizovat navržení změny funkčního typu plochy, případně její 
velikosti nebo polohy v území, nebo zásadní opatření k odstranění nebo snížení 
identifikovaných závažných negativních vlivů podmiňující navrhované využití.  
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8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍL Ů 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH 

ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

Kapitola obsahuje vyhodnocení referenčních cílů ochrany životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva stanovených v úvodní kapitole (kapitola 1). Referenční cíle jsou 
utříděny podle příslušných strategických studií.  

Koncept územního plánu města Olomouce není řešen v samostatných 
variantách, na základě požadavku zadavatele řeší variantně pouze umístění letiště a 
vedení dvou komunikací: 

• umístění letiště 

• trasa přeložky II/448 – severní spoj  

• trasa ul. Holické ve vztahu k přeložce silnice I/55 

Uvedené varianty byly posouzeny z hlediska ochrany veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a z hlediska minimalizace zásahů do 
vlastnických práv. Variantní řešení na sebe nemají žádnou vazbu, obě varianty jsou 
akceptovatelné, při preferenci variant: 
• letiště v Neředíně:                V2 -  bez letiště 
• Přeložka silnice II/448 tzv. Severní spoj        V1 -  severní trasa 
• Přeložka silnice III/03551 – ulice Holická       V1 – severní trasa 

 

Tab. 8: Hodnotící stupnice 

Hodnotící 
symbol  Míra zhodnocení zp ůsobu zapracování  

2 
Řešení územního plánu přispívá v dostatečné míře k naplnění 
relevantního cíle 

1 Řešení územního plánu mírně přispívá k naplnění relevantního cíle 

0 
Řešení územního plánu nemá na daný relevantní cíl vliv, případně je 
řešení nositelem jak mírně kladných, tak mírně záporných vlivů 

- 1 Řešení územního plánu je v mírné kolizi s relevantním cílem 

-2 Řešení územního plánu je s relevantním cílem v kolizi  
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Tab. 9 – Státní politika životního prost ředí 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o uplatňovat všeobecnou strategii šetrné dopravy a její 
minimalizace; 

1 

o zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního; 1 

o chránit podzemní vody, zvýšit retenci území a zajišťovat 
obnovitelnost vodních zdrojů; 

1 

o pokračovat v programu revitalizace vodních toků, 
obnovování břehových porostů a přírodních meandrů a 
vytváření ochranného břehového pásu vodních toků a 
nádrží; 

1 

o rozšiřovat pěší zóny a podporovat ekologicky šetrné 
dopravní systémy (cyklistické stezky); 

1 

o zkvalitňovat územní systém ekologické stability. 2 

 

Tab. 10 – Strategie udržitelného rozvoje České republiky  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti 

životního prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných 

služeb (udržitelnou ekonomiku); 
2 

o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na 

znalostech a dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost 

průmyslu, zemědělství a služeb; 

1 

o Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního 

prostředí a fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy 

mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře 

uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím 

generacím, a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

2 

o Systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot 

(snižující exploataci krajiny, spotřebu importovaných surovin); 
2 

o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a 

ochranou životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i 

nehmotného; 

2 

o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně 

zemědělského půdního fondu); 
1 

o Udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a 

aglomerací. Zajistit kulturní diverzitu a diverzitu životního stylu. 
1 
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Tab. 10 – Strategie udržitelného rozvoje České republiky  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

Zajistit rovnoprávnost komunit, dosažitelnost služeb dle jejich 

rozdílných životních potřeb a priorit; 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 2 

o Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 1 

o Umožňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve 

věcech týkajících se udržitelného rozvoje a vytvářet co nejširší 

konsenzus při přechodu k udržitelnému rozvoji. 
2 

  

Tab. 11 – Politika územního rozvoje České republiky  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. 
2 

o Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 

osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity 

území, jeho historie a tradice. 

1 

o Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 

a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady 

především pro nové využívání opuštěných areál a ploch; 

2 

o Vyvážený všestranný rozvoj s ohledem na zachování kulturních, 

přírodních a užitných hodnot; 
2 

o V územním plánování upřednostňovat komplexní řešení před 

uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 

svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 

2 

o Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; 2 

o Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 

revitalizací a sanací území); 
2 

o Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů 

a ploch; 
2 

o Zachování veřejné zeleně včetně minimalizace její fragmentace; 2 

o Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 

krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně 

podporovat potřebná kompenzační opatření; 

1 

o Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 

územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
2 
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Tab. 11 – Politika územního rozvoje České republiky  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v 

ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny; 

o V rozvojových oblastech vymezit a chránit před zastavěním 

pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně 

přístupné zeleně (zelené pásy). 

2 

 

Tab. 12 – Přehled vybraných cíl ů akčního plánu pro zdraví a životní prost ředí 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů; 0 

o ochrana ozónové vrstvy Země; 0 

o ochrana biologické a krajinné rozmanitosti; 2 

o postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti 

krajiny vůči vodní erozi; 
1 

o zajištění takové struktury využívání území, která povede ke 

zlepšení přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity 

složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a 

klimatu a snižování hlučnosti); 

1 

o zvyšovat kvalitu ovzduší snižováním emisí škodlivin, včetně tzv. 

skleníkových plynů; 
1 

o chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na 

zabezpečení jejích funkcí; 
1 

o zastavit nárůst hluku, zejména dopravního; 1 

o snižovat expozici hluku prostředky územního plánování. 1 
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Tab. 13 – Program snižování emisí a zlepšení kvalit y ovzduší Olomouckého 
kraje  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní 

frakce PM10 
1 

o Snížení emisí oxidů dusíku 1 

o Snížení emisí těkavých organických látek 0 

 
 

Tab. 14 – Energetické využití odpad ů v podmínkách statutárního m ěsta 
Olomouc 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Rezervovat v územním plánu vhodný pozemek 2 

 
 

Tab. 15 – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o řešit územní souvislosti obchvatu rychlostní silnice R35 kolem 

Olomouce 
1 

o řešit územní souvislosti silnice I/46 Olomouc – Šternberk 

 
1 

o optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací 

průmyslových zón 
1 

o minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti 

na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 

podnikatelských aktivit 

1 

o respektovat plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního 

významu 
2 

o řešit územní souvislosti východní tangenty I/46 Olomouc – 

Šternberk 
2 

o řešit územní souvislosti přeložky II/448 Olomouc (severní spoj) 2 

o akceptovat územní rezervu pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra 

– Labe 
2 

o nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních 

předpisů (ochrana přírody, nerostného bohatství, hygieny 
2 
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Tab. 15 – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

prostředí, ochrana kulturních a přírodních hodnot) 

o nebudou negativně ovlivněny sousední obce 2 

o nedojde ke zhoršení možnosti napojení území na liniovou stavbu 2 

o nedojde k zásadnímu zhoršení ekonomických a normových 

parametrů 
1 
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9. NÁVRH UKAZATEL Ů PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Kapitola obsahuje návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn vlastností 
území vyvolaných naplňováním územního plánu. Ukazatele jsou stanoveny ve 
vztahu k naplňování vybraných referenčních cílů. 

Tab. 16 – Ukazatele pro sledování vlivu územního pl ánu na životní prost ředí 

Složka 
životního 
prost ředí 

Referenční cíl ochrany 
životního prost ředí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 
územního plánu na ŽP 

1.1 Snižování koncentrací a 
množství emisí znečišťujících 
látek do ovzduší (především 
z dopravy) 

- délka a plynulost průjezdu tranzitní 
dopravy zastavěným územím; 

- emise a imise NOx,, BaP, PM10; 

1. Ovzduší, 
klima 

1.2 Podporovat 
environmentálně šetrné formy 
dopravy 

- množství osob přepravených 
hromadnou dopravou; 

- provázanost železniční, 
tramvajové a silniční hromadné 
dopravy napojení hromadné 
dopravy na vstupy do turistických 
tras; 

2.1 Zvýšení retence a 
prodloužení odtoku vody 
z povodí 

- vývoj míry retence území 
(hodnocený metodou čísel 
odtokových křivek). 

2.2 Omezení aktivit v 
záplavovém území 

- celková plocha aktivit v 
záplavovém území (ha) 

2. Voda 

2.3 Zlepšovat stav a ekologické 
funkce vodních útvarů 

- délka vodotečí s přirozeným 
korytem a kvalitním vegetačním 
doprovodem (Km); 

3.1 Omezovat nové zábory ZPF 
a PUPFL 

- plošné vyjádření záborů ZPF a 
PUPFL (ha) 

3.2 Odstraňovat staré 
ekologické zátěže 

- investice do odstraňování starých 
ekologických zátěží (Kč) 

- rozloha rekultivovaných území (ha) 

3. Půda a 
horninové 
prost ředí 

3.3 Podpora čerpání energie 
z obnovitelných zdrojů 

- podíl energie z obnovených zdrojů 
z celkové vyrobené energie 

4. 
Biodiverzita 

 

 

4.1 Posilování ekologické 
stability krajiny, udržení a rozvoj 
biodiverzity 

- změna koeficientu ekologické 
stability (změna poměru 
zastoupení intenzivně a 
extenzivně využívaných ploch); 

- plocha realizovaných prvků ÚSES 
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Tab. 16 – Ukazatele pro sledování vlivu územního pl ánu na životní prost ředí 

Složka 
životního 
prost ředí 

Referenční cíl ochrany 
životního prost ředí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 
územního plánu na ŽP 

4. 
Biodiverzita 

4.2 Omezovat fragmentaci 
krajiny 

- délka a počet nově vytvořených 
migračních bariér; 

5. Krajinný 
ráz, kulturní 
dědictví 

5.1 Ochrana specifických 
krajinných prvků a krajinné 
struktury utvářející místně 
typický krajinný ráz 

- množství negativních zásahů do 
krajinného rázu (staveb, opatření, 
zásahů do území) 

6.1 Snížit dopravní zátěž v 
sídlech - intenzita osobní a transitní dopravy 

6.2 Sanace a revitalizace 
objektů a ploch brownfields 

- sanované a rekultivované plochy 
(ha) 

6. Sídla, 
urbanizace 

6.3 Podporovat 
environmentálně šetrné formy 
rekreace 

- délka turistických stezek (km) a 
jejich návštěvnost (množství lidí 
/den) 

-  

7. 
Obyvatelstv
o, veřejné 
zdraví 

7.1 Zlepšit kvalitu života 
obyvatel sídel vytvářením 
kvalitního urbánního prostředí a 
jeho napojení na přírodní 
zázemí města 

7.2 Snižovat zátěž obyvatel 
hlukem, především z dopravy 

- investice do veřejných prostranství 
a sportovních zařízení  

- budování a údržba cyklostezek 

- sledování a vyhodnocování 
expozice obyvatel hlukem 

Pro sledování ukazatelů a dalšího vývoje v území z hlediska rozhodujících vlivů 
na zdraví obyvatel města Olomouce, kterými jsou především hluk z dopravy (7)               
a míra znečišťování ovzduší (1),  doporučujeme zpracování studií a průběžnou 
aktualizaci: 

Studii hluku z dopravy  (HS), zahrnující silniční, tramvajovou a železniční 
dopravu na území města Olomouce  

Rozptylovou studii  (RS), zahrnující stacionární zdroje znečišťování ovzduší, 
evidované na území (REZZO 1 – velké ZZO, REZZO 2 – střední ZZO, REZZO 3 – 
malé ZZO) a mobilní zdroje (silniční doprava). 

Aktualizaci uvedených studií navrhujeme provádět v intervalech: 

HS: 1x za 5 let, v návaznosti na výsledky pravidelného sčítání dopravy, prováděného 
ŘSD v pětiletém intervalu 

RS: 1x za 2 až 5 let, dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
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10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je systematický proces 
hodnocení důsledků navrhovaných politik, plánů a programů na životní prostředí. 
Účelem SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatelstva staly součástí navrhovaného územního plánu a součástí přípravy a 
tvorby jeho koncepce. Obsah hodnocení je dán přílohou zákona 183/2006 Sb. 

První kapitola zhodnocuje koncept územního plánu Olomouce vzhledem k cílům 
ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva obsažených v národních, krajských 
a komunálních koncepčních dokumentech. Kapitola obsahuje výčet vybraných 
koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva. Z 
těchto dokumentací jsou vybrány cíle, které je vhodné v územním plánu zohlednit 
(tzv. referenční cíle). 

V následující druhé kapitole je popsán stav všech složek životního prostředí 
(půda, voda, klima ad.) a je zhodnocen jejich předpokládaný vývoj za situace, kdy by 
nebyl uplatněn nový územní plán Olomoucy. Zvláštní pozornost je věnována 
znečištění ovzduší a hluku, které představují významné hygienické aspekty životního 
prostředí.  Vzhledem k znečištění ovzduší je konstatováno, že zájmové území 
zasahuje do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, což je dáno překročením 
některých sledovaných imisních ukazatelů (BaP, PM10). Z pozorování těchto látek 
vyplývá, že nedochází k dalšímu navyšování jejich koncentrací. Vzhledem k 
hlukovému znečištění je konstatováno, že z hlediska významnosti vlivu hluku 
z dopravy na obyvatelstvo (veřejné zdraví) řešeného území je rozhodující hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích. 

Třetí kapitola stanovuje výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly 
být uplatněním územního plánu významně ovlivněny (přímo i nepřímo). Tento výčet 
zohledňuje jak referenční cíle stanovené v první kapitole tak výsledky posouzení 
složek životního prostředí obsažených v kapitole druhé.  

Čtvrtá kapitola je věnována vyhodnocení současných problémů a jevů životního 
prostředí, které by mohly být uplatněním územního plánu významně ovlivněny. 
Detailně je především vyhodnocen vliv na zvláště chráněná území a vlastnosti území 
chráněné dle zákona 114/1992 Sb a vliv na hygienické aspekty území v návaznosti 
na soubory typů nově navrhovaných ploch, které jsou potenciálně významné pro 
zvyšování negativní zátěže životního prostředí. Posouzením těchto návrhových ploch 
nebylo identifikováno žádné významné negativní ovlivnění, pro které by bylo potřeba 
návrhové plochy upravit. Vzhledem k hygienickým aspektům území nebyly zjištěny 
střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví. 

Pátá kapitola je věnována kompletnímu vyhodnocení návrhových ploch 
vzhledem k charakteristikám životního prostředí - ty jsou reprezentovány tzv. 
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soubornými skupinami charakteristik: ovzduší a klima, voda, půda a horninové 
prostředí, biodiverzita, krajinný ráz a kulturní dědictví, sídla a urbanizace, 
obyvatelstvo a veřejné zdraví. Souborné skupiny charakteristik reprezentují ty 
charakteristiky, které jsou obsahem vybraných referenčních cílů určených v první 
kapitole. V kompletním vyhodnocení nebyly identifikovány žádné návrhové plochy, 
které by byly vyhodnoceny jako nepřípustné. Z pohledu předpokládaných vlivů 
navrhovaných lokalit na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je  navržené využití 
dle Konceptu ÚP Olomouc zhodnoceno u všech 176 navržených lokalit jako 
přípustné.  

Kapitola šestá obsahuje porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a 
záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Koncept 
územního plánu města Olomouce není řešen v samostatných variantách, na základě 
požadavku zadavatele řeší variantně pouze umístění letiště a vedení dvou 
komunikací: 

• umístění letiště 

• trasa přeložky II/448 – severní spoj  

• trasa ul. Holické ve vztahu k přeložce silnice I/55 

Uvedené varianty byly posouzeny z hlediska ochrany veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a z hlediska minimalizace zásahů do 
vlastnických práv. Variantní řešení na sebe nemají žádnou vazbu, obě varianty jsou 
akceptovatelné, při preferenci variant: 
• letiště v Neředíně:                V2 -  bez letiště 
• Přeložka silnice II/448 tzv. Severní spoj        V1 -  severní trasa 
• Přeložka silnice III/03551 – ulice Holická       V1 – severní trasa 

V sedmé kapitole je konstatováno, že s ohledem na skutečnost, že navrhované 
využití u žádné z navržených lokalit nebylo v kapitole 5 hodnoceno jako nepřípustné, 
není třeba realizovat zásadní opatření k odstranění nebo snížení identifikovaných 
závažných negativních vlivů podmiňující navrhované využití. Způsob zpracování ÚP 
umožnil řešení případných předpokládaných významných střetů přímo v průběhu 
jeho zpracování. 

Kapitola osmá obsahuje vyhodnocení referenčních cílů ochrany životního 
prostředí a zdraví obyvatelstva stanovených v úvodní kapitole (kapitola 1). 
Referenční cíle jsou utříděny podle příslušných strategických studií. Celkově je 
možné konstatovat, že koncept územního plánu města Olomouce je s těmito 
dokumenty v souladu a že jejich cíle byly v dostačující míře v koncepci řešení 
zohledněny. 

Devátá kapitola stanovuje návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn 
vlastností území vyvolaných naplňováním územního plánu. Ukazatele jsou opět 
stanoveny ve vztahu k naplňování vybraných referenčních cílů. 
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11. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁD ŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI 
Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

K „Návrhu zadání Územního plánu města Olomouce“  bylo pořizovateli ÚP, 
kterým je Magistrát města Olomouce, doručeno celkem 27 stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů, organizací a obce: 

1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
2. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
3. KÚOK, odbor kultury a památkové péče 
4. KÚOK, odbor strategického rozvoje kraje, dodatek 
5. KÚOK, odbor strategického rozvoje kraje 
6. KÚOK, odbor životního prostředí, vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
7. KÚOK, odbor životního prostředí 
8. Ministerstvo dopravy 
9. MInisterstvo kultury ČR 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu  
11. Ministerstvo zdravotnictví ČR  
12. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Olomouc 
13. Ministerstvo životního prostředí 
14. Ministersvo obrany ČR, VUSS Brno 
15. MMOl, odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství 
16. MMOl, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu 
17. MMOl, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství 
18. obec Kožušany - Tážaly 
19. Obvodní báňský úřad v Ostravě 
20. Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
21. Správa železniční dopravní cesty 
22. Státní energetická inspekce 
23. Státní plavební správa, pobočka Přerov  
24. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
25. Úřad pro civilní letectví  
26. Český hydrometeorologický ústav  
27. Ředitelství silnic a dálnic 

Vypořádání uvedených stanovisek pořizovatelem ÚP bylo jako příloha č. 1 
důvodové zprávy předána spolu se zadáním zpracovateli ÚP. Toto vypořádání bylo 
zapracováno do zadání a následně zohledněno při zpracování konceptu ÚP. 

Dále bylo pořizovateli ÚP doručeno k „Návrhu zadání Územního plánu města 
Olomouce“  celkem 153 připomínek občanů. Na základě těchto připomínek bylo 
upraveno původní znění návrhu zadání ÚP. 

Posuzovaná územně plánovací dokumentace „Územní plán Olomouc - koncept“ 
dosud nebyla předmětem veřejného projednání (VP). Případné připomínky 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které budou vzneseny 
v průběhu VP, budou vypořádány v další fázi ÚPD. 
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12. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ STANOVISKA KE KONCEPCI 

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

„ÚZEMNÍ PLÁN OLOMOUC - koncept“ 

na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko 
k posuzované územně plánovací dokumentaci. 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené 
relevantními strategickými dokumenty.  

Návrhové lokality územního plánu lze považovat z hlediska životního prostředí a 
vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.  

Nen třeba realizovat navržení změny funkčního typu plochy, případně její 
velikosti nebo polohy v území, nebo zásadní opatření k odstranění nebo snížení 
identifikovaných závažných negativních vlivů podmiňující navrhované využití.  

 

 

V Brně dne 27.5.2010 

 

Zpracovatel vyhodnocení: 

 

 

 

Ing. Ladislav Vondráček 

držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 - osvědčení MŽP ČR o odborné 
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 
8391/1317/OPV/9), prodloužené rozhodnutím MŽP ČR  č.j. 34807/ENV/06 ze dne 
6.6.2006 do 28.6.2011 
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SEZNAM ZKRATEK 

ad. a další 

alt.  alternativa 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

EHAPE Evropský akční plán zdraví a životního prostředí 

EO ekvivalentní obyvatel (pojem slouží pro vyjádření kapacity ČOV) 

LEHAP místní akční plán zdraví a životního prostředí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

např. například 

NEHAP 

ČR 
Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky 

NRBK nadregionální biokoridor (prvek ÚSES) 

NUTS 
územní celky vytvořené pro statistické účely statistického úřadu Evropské unie 

(Nomenclature of Units for Territorial Statistics) 

PRVK plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

pSCI navržené stanoviště evropského významu (proposed Sites of Community Interest) 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje České republiky 

SEA posouzení koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí 

zdraví (Strategical Environmental Assesment ) 
SPŽP Státní politika životního prostředí České republiky 

SWOT 
metoda analýzy, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

ZCHÚ zvláště chráněné území (dle zákona č. 114/1992 Sb.) 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZZO zdroj znečišťování ovzduší 

HIA posuzování vlivů na veřejné zdraví (podle zák. č. 258/2000 Sb.) 
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CHLÚ Chráněné ložiskové území (dle horního zákona č. 44/1988 Sb.) 

DP Dobývací prostor (dle horního zákona č. 44/1988 Sb.) 

HIA posuzování vlivů na veřejné zdraví (podle zák. č. 258/2000 Sb.) 

RS Rozptylová studie 

VP veřejné projednání 

ZZO zdroj znečišťování ovzduší 

HS Hluková studie 

REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

 


